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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 weer een productief jaar gehad. Door het team zijn samen met de 

kinderen de eerste stappen gezet naar het ‘onderzoekend leren’. De jaarlijkse 

projectmaand stond in het teken van het onderzoekend leren en in verschillende klassen 

zijn proeftuinen gestart. Daarnaast is verder gewerkt aan ‘de basis op orde’. Het 

pedagogisch-didactisch handelen is op een goed niveau.  

De tweejarige scholenbeurs die we van de gemeente Amsterdam hadden ontvangen is dit 

eerste jaar ingezet om het onderwijsbeleid, de materialen en de signalering van de meer- 

en hoogbegaafde kinderen te ontwikkelen. 

Ook is de school gestart met een zogenaamde Nieuwkomersklas, een klas van 15 kinderen, 

die korter dan een jaar in Nederland zijn. 

 

Leerlingen 

Leerlingenaantallen 

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

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

291 263 292 

Analyse 

We zien weer een toename van het aantal leerlingen tussen 1 oktober 2015 en 1 oktober 

2016. Inmiddels is het leerlingenaantal aan het einde van dit schooljaar gestegen naar 303 

leerlingen. 

We merken, net als vorig jaar, dat er weer meer gezinnen verhuizen, naar IJburg of buiten 

Amsterdam. Daarnaast zijn er in dit schooljaar 3 verwijzingen geweest naar het speciaal 

(basis) onderwijs. Een positieve ontwikkeling is dat er steeds minder kinderen om andere 

redenen tussendoor uitstromen naar een andere school.  

Inschrijvingen in schooljaar: 110  

Reguliere instroom 4-jarigen: 38 

Zij-instroom ballet: 20 

Zij-instroom overig: 52 

Uitschrijvingen in schooljaar: 59 

Reguliere uitstroom VO: 37.  

Zij –uitstroom verhuizingen: 14 

Zij-uitstroom anders (keuze andere school, voortijdig stoppen ballet,..): 5 

Zij-uitstroom verwijzing S(B)O: 3 
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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 

1/10/2016 6 7 292 

1/10/2017 4 8 301 

 

 
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 21 leerkrachten in dienst, die op 4 na, allemaal parttime in dienst zijn (13,8 FTE). 

Er is 1 parttime IB’er in dienst (0,8 FTE) en 1 fulltime directeur. 

Er is een aantal OOP’ers (OnderwijsOndersteunend Personeel) in dienst voor 2,4 FTE. Dit 

betreft managementondersteuning, conciërge, TSO-coördinatie, VVE-coördinatie en 

onderwijsondersteuning. 

Leeftijdscategorie Vrouw Man Totaal 

15 tot 25 jaar 1 0 1 

25 tot 35 jaar 6 0 6 

35 tot 45 jaar 4 2 6 

45 tot 55 jaar 5 1 6 

55 tot 65 jaar 5 2 7 

65+ jaar 0 0 0 

Totaal 21 5 26 

 

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

ervaren personeel is in evenwicht. 

 

3.Evaluatie afgelopen jaarplan 
In schema:  

Doel Status Toelichting 

Borgen en verfijnen 

werkwijze rekenen/taal 

kleuters 

loopt De leerkrachten zijn hier nog 

mee bezig. 

Borgen en verfijnen 

rekenen/technisch lezen 3 

t/m 8 

Deels afgerond Het aanbod voor technisch 

lezen is helemaal 

afgestemd op de populatie. 

Voor rekenen zijn we er nog 

mee bezig. 

Implementeren en borgen 

nieuwe taalmethode 

‘Taalactief’ en afstemmen 

op leerlingpopulatie 

Deels afgerond Het implementeren is 

afgerond. Het borgen van 

de taalmethode is gaande, 

nu we ook het aanbod voor 

woordenschat hebben 

afgestemd op de populatie. 
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Methode ‘Leefstijl’opfrissen 

en meer zichtbaar maken in 

de school/bij ouders 

Afgerond De thema’s die behandeld 

worden, zijn bekend bij 

ouders en elk thema wordt 

zichtbaar gemaakt in de 

school. 

Borgen en uitbreiden 

repertoire pedagogisch-

didactisch handelen 

Loopt Dit is een continu proces. 

De basis is op orde. We 

gaan komend schooljaar 

het repertoire uitbreiden 

(vooral gericht op meer 

coachen)  

Implementeren en verfijnen 

HGW (handelingsgericht 

werken) 

Implementatie afgerond 

Verfijning loopt 

Dit loopt bij de ene 

leerkracht beter dan bij de 

andere. Verfijning vraagt 

nog aandacht. 

Implementeren cyclus 

Kwaliteitszorg 

Afgerond De cyclus kwaliteitszorg is 

geïmplementeerd 

Vormgeven educatief 

partnerschap 

Loopt Het kader staat. We zijn nu 

in de volgende fase van 

uitvoering en 

implementatie. 

Vormgeven onderwijs aan 

begaafde kinderen 

(scholenbeurs) 

Loopt In het eerste jaar hebben 

we bekeken hoe we beter 

kunnen signaleren. Welke 

materialen hebben we? 

Hoe zetten we die in? 

Leerstofaanbod begrijpend 

lezen/luisteren afstemmen 

op leerlingpopulatie 

Loopt Dit is nog niet afgerond. Het 

aanbieden van de 

leesstrategieën wordt 

schoolbreed op de zelfde 

manier gedaan. 

Start maken met NKK Afgerond De NKK is gestart. Het is een 

zoektocht om de kinderen, 

behalve het aanleren van 

de Nederlandse taal, ook 

passend ander aanbod te 

geven.  

 

 

 

4. Opbrengsten van de basisvakken 
 

Vooraf 

In het schooljaar 2015-2016 hebben we voor de vakken rekenen en technisch lezen 

schoolambitiedoelen gesteld voor juni 2017. Deze ambitiedoelen zijn gesteld op 

basis van onze leerlingpopulatie, uitstroom, resultaten voorgaande jaren, gestelde 

doelen door de leerkrachten per leerling, resultaten vergelijkbare school en het 

hebben van hoge verwachtingen. 

 

Daarnaast hebben de leerkrachten voor de vakken rekenen, spelling en technisch 

lezen doelen gesteld voor een half jaar verder. Dus eind schooljaar voor de M-

toetsen en na de M-toetsen in januari voor de E-toetsen. 
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Binnen het team is de vraag wel steeds wat ons dit, ondanks dat er onderzocht is 

dat het effectief is om doelen te stellen, oplevert. Het kost tijd om dit te doen, 

waarbij het team het idee heeft ‘natte-vinger-werk’ te doen.  

Het samen 2 x per jaar kritisch bespreken van de opbrengsten, wordt als heel zinvol 

gezien. We spreken naar aanleiding van deze bijeenkomsten, steeds interventies af 

voor de korte termijn. Bovendien nemen we onze bevindingen mee bij het 

opstellen van een jaarplan, om voor de middellange termijn ons onderwijs van 

goede kwaliteit te houden, steeds afgestemd op de populatie.  

Dit punt willen we verder bespreken, zowel met team als collega-scholen via het IB-

netwerk. 

 

Rekenen  

 

We zijn op schoolniveau tevreden over de resultaten van rekenen. In het schooljaar 2015-

2016 hebben we voor het eerst schoolambitiedoelen gesteld  voor juni 2017.  

De doelen die de leerkrachten een half jaar van te voren stellen, voor de M- en E-toetsen 

zijn bijna overal behaald..  

Het betreft hier onze eigen ambitiedoelen. Als we kijken naar de inspectienorm voor 

rekenen, dan zitten we hier, voor alle leerjaren (ruim) boven.  

 

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

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

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

landelijk gemiddelde (is veel kleiner dan 25%. In leerjaar 5 zelfs 0%).  

Het is duidelijk dat het verfijnen en uitdagender maken van het aanbod, met name ook 

voor de kinderen die bovengemiddeld scoren, zijn vruchten heeft afgeworpen.  

Ook de afstemming van  het aanbod voor de risicolezers werkt goed.  School biedt 

structureel een  leesaanbod t/m zorgniveau 3 (volgens het dyslexieprotocol).  

Het schoolambitiedoel is gehaald voor technisch lezen. 

 

Begrijpend Lezen  

De resultaten op het gebied van begrijpend lezen geven een beter beeld dan het vorige 

jaar. Voor begrijpend lezen hadden we dit jaar geen doelen gesteld. We komen over het 

algemeen boven de inspectienorm uit. In sommige klassen wordt extra leertijd ingezet voor 

begrijpend lezen. De kinderen oefenen extra met het cito-oefenmateriaal (ABCDE… 

citotraining) voor dit vak. 

 

Dit jaar heeft het ontwikkelteam begrijpend lezen/luisteren zich verdiept in het begrijpend 

lezen/luisteren. Wat is de beste methode? Hoe krijgen we het vak op een beter niveau 

schoolbreed.  

Belangrijk inzicht dit jaar is geweest dat de methode er niet zoveel toe doet. Het gaat bij 

begrijpend lezen/luisteren om de leesstrategieën, die schoolbreed op de zelfde manier 

gehanteerd moeten worden. Begrijpend lezen doen de kinderen de hele dag door, ook bij 

de zaakvakken is het aan de orde. Dus belangrijk is dat de leesstrategieën prominent in de 

klas hangen, ze veel aandacht krijgen, juist ook buiten de begrijpendleeslessen.  

Daarnaast hebben we besloten de lestijd voor begrijpend lezen uit te breiden. We werken 

groepsdoorbroken met dit vak. Daarnaast wordt er nog extra lestijd besteed aan 
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woordenschatonderwijs, onderdeel van de methode, maar tot nu toe was de tijd ervoor te 

beperkt. 

 

Spelling 

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

gemiddelde. De groepen 4 en 5 laten te weinig groei zien van de M- naar de E-toetsen. 

Beide groepen scoren wel ruim boven de inspectienorm. 

De nieuwe taal-en spellingmethode is geïmplementeerd en er zijn afspraken gemaakt 

rondom het differentiëren. Er is een uitwisseling geweest van good practices, waarna 

leerkrachten van elkaars tips gebruik gingen maken. Bv. de woorden van de week op tafel 

plakken, zodat ze ook tussendoor aan bod komen. Of het geven van een dagelijks dictee. 

Het invoeren van een competitie-element, waarbij de kinderen punten kunnen verdienen, 

vergroot de betrokkenheid. 

 

Uitstroom VO  afgelopen drie schooljaren  

 

landelijke norm 
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De uitstroom HAVO/VWO  is 68 % in schooljaar 2016-2017. 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 en heroverwegingen  

 Score 

balletafdeling 

Score 

hoofdlocatie 

Score totaal 

Olympiaschool 

Bovengrens 

Inspectie 

Landelijke 

gemiddelde 

Ondergrens 

inspectie 

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

2016 538,6  537,3  538,0 538.3 534.5 532.4 

Ambitie 2017 545 537 541    

2017 540,2 539,8 540  535,1  

 

 

De gestelde ambitie voor de balletafdeling is niet gehaald. De ambitie van de hoofdlocatie is 

gehaald. We zijn tevreden over de gehele score van de Olympiaschool. Die score ligt schoolbreed 

ruim boven het landelijk gemiddelde. 

 

Naar aanleiding van de behaalde score op de eindcito, zijn er 5 kinderen die hoger scoren dan 

passend bij het schooladvies.  Alles overwegende hebben we uiteindelijk bij 3 kinderen het advies 

naar boven bijgesteld. Dit betekende in één geval dat er ook een andere school voor VO gekozen 

werd. 

 

 

Aantal leerlingen groep 8 37 

Aantal heroverwegingen 5 

Aantal bijgestelde adviezen 3 

 

 

 

5. Passend onderwijs 

 

School heeft ook dit jaar , in het kader van kwaliteitszorg, de kwaliteit van het pedagogisch-

didactisch handelen gemonitord en beoordeeld.  

Door middel van twee rondes klassenbezoeken in november en in maart, is het 

pedagogisch-didactisch handelen schoolbreed in kaart gebracht aan de hand van de 

kijkwijzer.   

Hiervoor verwijs ik naar het document ‘Stand van zaken pedagogisch-didactisch handelen 

schooljaar 2016-2017’.  

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 wordt twee keer per jaar in een schema opgesteld en 

uitgevoerd.  

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 
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gebied van beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid. Daarnaast is er voor 

de nieuwkomers een aanbod op gebied van woordenschat en lezen. 

Het Schoolondersteuningsprofiel is tussentijds bijgewerkt in december 2016 en wordt jaarlijks 

in december opnieuw bijgewerkt. 

Gerealiseerde extra ondersteuning 

School heeft een aantal leerlingen die in aanmerking komen voor een Groeidocument/OPP 

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

hebben op een bepaald gebied. 

Groep 3 1 leerling 

Groep 4 1 leerling van de 31 ≈ 3% 

Groep 5 3 leerlingen 

Groep 6 1 leerling 

Groep 6 3 leerlingen van de 34 ≈ 9% 

Groep 7 1 leerling van de 26 ≈ 4% 

Groep 8 4 leerlingen 

Dit betekent dat in deze groepen sprake is van 4 niveaus in de groep. Daarnaast zijn er 

inmiddels een achttal kinderen vanuit de nieuwkomersklas doorgestroomd naar een 

reguliere klas. Ook voor deze kinderen geldt dat zij nog niet ‘bij’ zijn op het niveau van de 

groep. 

 

Diagnoses en gedrag 

Er zijn 6 leerlingen met diagnoses,  gedragsproblemen  en/of multi-problemen. 

Dit is 1,8 % van het  totaal aantal leerlingen  

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

verloopt in alle gevallen voorspoedig. In één van de gevallen liep het contact met ouders 

wat moeizamer. HGW- cyclus wordt voor deze leerlingen gevolgd. De te nemen stappen 

zijn duidelijk. 

Activiteiten  

Het aanbod tot en met zorgniveau 3 van het dyslexieprotocol is geborgd in werkwijze en 

het aanbod technisch lezen.  

Dyslexie 

Er zijn op school 12 leerlingen met een dyslexieverklaring of een vermoeden van dyslexie.  

Dit is 4%  van de leerling populatie. Dit percentage ligt hoger dan het landelijk gemiddelde.  

Opvallend is dat de helft van deze kinderen op de vooropleiding van de balletacademie 

zitten. Bureau Chinski zorgt deels voor ondersteuning op zorgniveau 3.  

IQ 

Er zijn op school 8 leerlingen met een laag/beneden gemiddelde intelligentie (op basis van 

onderzoek).  

Dit is 2% 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 ruim 4% van het totale 

leerlingenaantal. 

Het afstemmen van het leerstofaanbod op het gebied van rekenen, taal en technisch 

lezen met een meer verrijkt aanbod is gerealiseerd.  
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Het beleid opstellen op het gebied van MB/HB is in volle gang. Hiervoor is een tweejarige 

scholenbeurs van de gemeente Amsterdam toegekend. Ook krijgen deze kinderen een 

extra aanbod van een leerkracht hier op school, als zij niet al een dag in de week naar de 

Day A Weekschool gaan. 

 

Verantwoording  extra arrangement  

Op school hebben 9 leerlingen een extra arrangement met ingekochte hulp (van bureau 

Chinski)  buiten de klas. 

 

Dit is 3% 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.  

 

School heeft nader bepaald  welke kinderen in aanmerking komen voor hulp buiten de klas 

en waar het tot de basiszorg behoort  (OPP + Zorgniveau 3 technisch lezen; individuele 

handelingsplannen)  Voor deze hulp  is de onderwijsassistent  ingezet.   

Ondersteuning van Chinski is voornamelijk ingezet voor extra arrangementen.  

 

Crisissituaties/ thuiszitters/noodprocedures 

In dit schooljaar is er 1 leerling geweest in groep 1/2, die bij de start niet schoolrijp bleek te 

zijn. Kind is inmiddels vertrokken naar een andere school. 

Verwijzingen SBO –SO   

Er zijn in dit schooljaar 2 leerlingen uit groep 4 naar het S(B)O uitgestroomd. 

Er is 1 leerling na groep 8  uitgestroomd naar het praktijkonderwijs. 

Aan het eind van het schooljaar zijn we in afwachting van 1 TLV. Op grond van een TLV, 

kan het kind verwezen worden naar het S(B)O. 

 

6. Personeelsbeleid 

 

In- en uitstroom personeel 

Er is weinig verloop in personeel. Er zijn geen collega’s vertrokken aan het eind van het 

schooljaar. We hebben twee oud-LIO-studenten, die inmiddels hun PABO-diploma hebben 

gehaald, weten te behouden voor de school.  

 

Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim op de Olympiaschool is niet hoog. Een leerkracht, die al langdurend ziek 

was, heeft zijn ontslag genomen, dmv een vaststellingsovereenkomst. 

Daarnaast heeft een collega gedeeltelijk (50%) in de ziektewet gezeten, vanwege een 

gebroken sleutelbeen. 

Het ziekteverzuim op de Olympiaschool lag in dit schooljaar op 4,1% gemiddeld. 

Stichtingsbreed was het gemiddelde 6,9%. Landelijk is in 2016 het verzuimpercentage onder 

onderwijzend personeel 4,9%. 
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Scholing 

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

handelen.   

Daarnaast heeft een aantal teamleden gebruik gemaakt van een lerarenbeurs voor 

scholing op verschillende vakgebieden (Interne begeleiding, in balans voor de klas, 

kweekvijver voor directeuren). De vakleerkracht Beeldende Vorming doet een tweejarige 

Masteropleiding Kunsteducatie. De leerkracht van de Nieuwkomersklas heeft een NT2-

cursus gedaan. 

Er is teamscholing geweest op het gebied van onderwijs aan meer- en hoogbegaafden. 

Daar is een tweejarige scholenbeurs van de gemeente Amsterdam voor aangevraagd en 

toegekend. 

Gesprekkencyclus 

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

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

 

7. Organisatie en management 

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

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

Daarnaast schuift de interne begeleider (IB) een keer per periode aan en zo nodig vaker. 

De directeur overlegt een keer per twee weken met zowel MT als 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. 

Tijdens het schooljaar hebben we besloten om het volgende schooljaar te stoppen met de 

bouwcoördinatie. De meerwaarde ontbreekt op dit moment. Ook de ‘tandem’ IB-directie 

heeft steviger vorm gekregen. 

 

Daarnaast zijn er team- en bouwvergaderingen, met voornamelijk onderwijsinhoudelijke 

onderwerpen en uitwisseling van good practices. Deze vergaderingen vinden plaats op de 

maandag- , woensdag- en de donderdagmiddag, zodat de collega’s van de 

balletafdeling er altijd bij kunnen zijn. De bouwvergaderingen worden voorbereid en geleid 

door de bouwcoördinatoren. De teamvergadering wordt geleid door de directeur. 

 

Daarnaast is er gestart met een overleg, waarbij de voorzitters van alle ontwikkelteams 

samen met de directeur, de voortgang op de verschillende beleidsterreinen bespreekt. Dit 

overleg zal vanaf volgend jaar een prominentere rol in de school krijgen. 

 

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

voorzitters regelmatig overleggen.  Een speciale plaats neemt hier 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. 

Samen met team en een aantal ouders is dit jaar een beleidsstuk over ‘educatief 

partnerschap’ opgesteld. Dit stuk is gedeeld met team en ouders. Komend jaar zullen 

concrete stappen gezet worden om het educatief partnerschap meer inhoud te geven. 
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8. Financieel beleid 
 

De realisatie van de begroting van 2016 is als aparte bijlage toegevoegd aan dit 

jaarverslag.  

Het uiteindelijke tekort is iets groter dan was begroot. De uitgaven voor personeel, 

leermiddelen en jaarlijks onderhoud gebouw waren hoger dan begroot.  

 

9. Huisvesting en ICT 

 

We hebben qua gebouw en (speel)buitenruimte de mooiste school 

van Amsterdam.  

De kosten voor het onderhoud van het gebouw zijn wel hoog, ook 

hoger dan we begroot hebben. Dit heeft te maken met de dure 

installaties die onderhoud behoeven, waarvoor een 

onderhoudscontract is afgesloten. Dit betreft bv. de luchtinstallatie en 

de markiezen. Ook het feit dat er in de hele school geen dubbel glas is, 

betekent hoge stookkosten.  

De schoonmaak blijft een voortdurende bron van zorg. Ongeveer 

tweemaandelijks is er een overleg met de leidinggevende van het 

schoonmaakbedrijf. Dit leidt tot op heden niet echt tot structurele 

verbetering.  

Twee lokalen in het gebouw hebben een aparte status. Ze horen niet 

bij de school en worden door gemeentelijk vastgoed verhuurd aan 

DONS. Een van de lokalen gebruiken wij als lokaal voor Beeldende 

Vorming, samen met DONS. Aan het eind van het schooljaar heeft 

DONS de huur opgezegd en zal een niet voor onderwijs bestemde 

ruimte ín de school betrekken en daardoor uren beschikbaar hebben 

voor tijdens schooltijd. De school wil graag het andere  lokaal voor 

Beeldende Vorming behouden voor de school. 

Op het ICT-gebied merken we dat we steeds meer beroep doen op de 

laptops voor de kinderen. Het aantal laptops (60) is niet toereikend. We 

gaan mee in een Europees aanbestedingstraject van OOadA voor 

uitbreiding van de hardware.  

Steeds meer methodes hebben ook een digitale component of 

bestaan in zijn geheel uit digitale software. Daardoor zien we ook een 

grotere behoefte ontstaan aan meer devices. 

De balletklassen hebben begin van het schooljaar een nieuw digitaal 

schoolbord gekregen.   

Vanuit een bank hebben we 14 tweedehands laptops aangeboden 

gekregen.  
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10. Resultaten uit WMK-PO 

Dit schooljaar zijn er 4 vragenlijsten uitgezet op school: 

1. Vragenlijst bovenschools Ondersteuning en begeleiding (alle personeel) 

2. Quickscan Olympiaschool Kwaliteitszorg en schoolleiding (alle personeel) 

3. Vragenlijst bovenschools Sociale veiligheid kinderen (groepen 6, 7 en 8)  

4. Vragenlijst bovenschools Evaluatie cao (alle onderwijzend personeel)  

 

1. Analyse van de vragenlijst ‘Ondersteuning en begeleiding’, afgenomen najaar 2016 

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

afgenomen bij het personeel, met vragen over de ondersteuning en begeleiding 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 stichtingsbreed uitgezet en als zodanig ook besproken in 

GMR en directieberaad. 

 

Analyse en beoordeling en daaruit voortvloeiende acties. 

 

Zie de bijlage voor een samenvatting van de uitkomsten. 

De respons was 100% 

De school scoort 3,2. Dat is voldoende. 

 

Uit de uitkomst komen wat ons betreft 3 verbeterpunten naar voren: 

a. Als school zij-instromers opneemt, moet nauwkeuriger de informatie van de school waar  

het kind vandaan komt opgevraagd worden, alvorens te beslissen of een kind komt.  

Hiertoe hebben we de zij-instroomcriteria verscherpt en daar een duidelijkere procedure 

voor afgesproken. 

 

b. De criteria die gehanteerd worden voor het signaleren van kinderen die een aanvullend 

aanbod nodig hebben zijn nog niet helder.  

Dit aspect valt binnen het ontwikkelen van het beleid voor meer- en hoogbegaafden, waar 

we op dit moment middenin zitten. 

 

c. De afspraken die er binnen de school zijn voor versnellen en verlengen zijn niet helder. 

Deze afspraken worden opnieuw bekeken en strakker gehanteerd. 

  

 

2. Analyse van de Quickscan Kwaliteitszorg en schoolleiding, afgenomen voorjaar 2017 

 

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

digitale quickscan afgenomen bij het personeel, met vragen over de kwaliteitszorg en de 

schoolleiding. 

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

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

normering. 

 

 

Analyse en beoordeling en daaruit voortvloeiende acties. 

 

Zie de bijlage voor een samenvatting van de uitkomsten. 

De respons was 93%. 
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De school scoort 3,7. Dat is goed. 

 

Er zijn op dit moment geen verbeterpunten op het gebied van schoolleiding en 

kwaliteitszorg. Doel is om op dit niveau te blijven. 

 

 

3. Analyse van vragenlijst ‘Sociale veiligheid kinderen’, afgenomen voorjaar 2017 

 

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

digitale vragenlijst afgenomen bij de kinderen van de groepen 6 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. De resultaten van alle scholen en de analyse worden 

besproken in de GMR. 

 

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

een schooljaar geleden en 3 jaar geleden (toen de vragenlijst nog een keer per twee jaar 

werd afgenomen). 

 

 

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*) 

Algemeen 

2*) 

Incidenten  

3*) 

Tso  verbeterpunten 

2017 102 91% 3,16 3,24 3,35  2,74 TSO 

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. 

3*)        Dit onderdeel is dit jaar gescoord met meerkeuzevragen, waardoor er geen 

totaalscore uitkomt. Als bijlage is de schooluitkomst op dit onderdeel bijgevoegd. 

 

In 2017 is de enquete uitgezet onder de kinderen van groep 6 t/m 8. In 2015 was de 

enquete ook onder de leerlingen van groep 5 uitgezet.  

Ten opzichte van de uitkomst van 2015, is de score op alle onderdelen licht gedaald. 
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Volgens de normering van de vragenlijst scoren we op alle onderdelen ‘voldoende’ tot 

‘ruim voldoende’, namelijk tussen de 3,00 en 3,50, behalve op het onderdeel TSO  

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

2,50 en 3,00. 

 

Uitsplitsing per groep 
groep Aantal 

respondenten 

Totaal 

aantal 

kinderen in 

de groep 

Algemeen 

1*) 

Algemeen 

2*) 

TSO  verbeterpunten 

6 20 23 3,25 3,35 2,70 TSO 

7A 25 28 3,41 3,50 3,20  

7B 21 22 3,13 3,26 2,24 TSO 

8A 17 20 3,46 3,54 3,38  

8B 15 17 2,78 2,82 1,95 Alle 

onderdelen 

 

 

Beoordeling 

Voor onderdelen Algemeen 1 en 2 scoort de school als geheel voldoende. Ook de  

afzonderlijke groepen scoren voldoende, op groep 8B na. 

Groep 8B: 

 De uitslag van groep 8B is zorgelijk te noemen. Uit de opmerkingen die de kinderen 

maken, valt op dat zij zich achtergesteld voelen bij de hoofdlocatie. (Oud meubilair, 

oud digibord, niet meedoen aan ‘leuke’ activiteiten).  

 Er is onduidelijkheid bij de kinderen over een aantal zaken, die blijkbaar niet goed 

zijn uitgelegd. 

 

TSO: 

De TSO scoort ‘zwak’. Uitgesplitst naar groep scoort de TSO voldoende in 7A en 8A. In groep 

6 scoort de TSO zwak en bij de balletafdeling scoort de TSO onvoldoende.  

Toch is te zeggen dat de TSO goed loopt op school. Het blijft (op alle scholen, niet alleen bij  

ons) een uurtje waarin de kinderen ‘vrij’ zijn, maar zich toch aan regels moeten houden  

omdat zij als groep overblijven, dus helemaal vrij (van regels en afspraken) kan gewoonweg  

niet. Ook valt op dat soms ‘akkefietjes’ die al eerder op de dag ontstaan tussen kinderen,  

doorgaan tijdens de overblijf. Dit blijkt uit de overdracht van de overblijfkrachten naar de  

leerkrachten.  

In vergelijking met gelijksoortige (gsos) scholen scoren we .10 hoger op het onderdeel TSO. 

  

Acties 

 

Ten aanzien van de onderdelen ‘algemeen 1 en 2 en’ en ‘incidenten’ zijn we over het  

algemeen, op groep 8B na, tevreden met de uitslag en gaan we door met hoe we bezig 

zijn.   

Wel zullen we in de groepen nog spreken over de ‘incidenten’ met de kinderen om te kijken  

hoe we de uitslag nog kunnen verbeteren voor het vervolg. 

 

In groep 8B hebben we actie ondernomen en dat loopt nu naar tevredenheid. 

 

Ten aanzien van het onderdeel ‘TSO’ nemen we de volgende acties: 

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

 het organiseren van cursussen omtrent de omgang met de kinderen voor de TSO-

vrijwilligers. 

 Meer informatie aan de ouders geven over de overblijf. Bijv. wie zijn de vrijwilligers, 

wat is hun taak. 

 Scherp zijn op overdracht tussen leerkracht en overblijfkracht. 

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

en overblijf. 
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 Het voetballen tussen groep 7 en 8 tijdens de overblijf heeft de aandacht van de 

leerkrachten om hier, samen met de kinderen, goede afspraken over te maken. 

 

 

4. Analyse van de vragenlijst ‘Evaluatie CAO’, afgenomen rond de zomervakantie. 

De analyse van deze vragenlijst wordt nog niet opgenomen in dit jaarverslag. De vragenlijst  

Is bovenschools uitgezet. De uitkomsten worden in het begin van schooljaar 2017-2018  in 

het directieberaad besproken, in de (G)MR en in het team.  

 

11. Overig 
 

 

Klachten  

Er is aan het eind van het schooljaar een klacht geweest van ouders van een andere 

school, die graag wilden dat hun kind op de Olympiaschool zou worden geplaatst in groep 

6. Wij hadden het kind afgewezen en daar waren ouders het niet mee eens. Voordat we 

een nader onderzoek zouden gaan instellen, is het kind alsnog op een andere school 

geplaatst. 

 

Te laat komen  

Het verzuimbeleid heeft geleid tot 3 gesprekken met ouders, van wie de kinderen 

regelmatig te laat komen. Daarna was er verbetering.  

 

Festiviteiten/culturele activiteiten 

De school heeft, behalve de viering van Sinterklaas, nog een aantal vaste, jaarlijks 

terugkerende festiviteiten: 

Paasontbijt: alle kinderen en medewerkers maken een paasontbijtdoos voor een ander, 

waarmee de ochtend voor goede vrijdag in alle klassen ontbeten wordt. Ondertussen 

komen er twee paashazen langs de groepen. 

Kinderboekenweek: de school wordt versierd, er wordt veel voorgelezen en er is een 

feestelijke opening (of sluiting) van de kinderboekenweek, ism DONS.  

Kerstmaaltijd en Jaaruitluiding: Donderdag voor de kerstvakantie is er een gezamenlijke 

maaltijd op school, waarbij iedereen mooi aangekleed naar school komt, de ouders 

lekkere dingen hebben gemaakt en de ouderraad een kerstmarkt voor de ouders 

organiseert op het schoolplein. De ochtend erna komen alle kinderen en medewerkers in 

de speelzaal bijeen om het kalenderjaar uit te luiden. Enkele optredens van kinderen en 

een praatje van de directeur luidt de kerstvakantie in. 

Voorleesontbijt: In januari is het voorleesontbijt, waarbij de kinderen (van de onderbouw) in 

pyjama naar school komen, voorgelezen worden en alle kinderen krijgen een ontbijtje 

aangeboden van de ouderraad. 

Sportdag in het Olympisch Stadion: Elk jaar is er een schoolbrede sportdag in het Olympisch 

Stadion, waarbij veel ouders helpen en alle kinderen een circuit doorlopen met 

verschillende sporten en spellen. 

 

 

Daarnaast zijn er tal van culturele activiteiten: 

Zie schema hieronder. 
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Groep Natuur/techniek  Cultureel erfgoed 

Museum 

Muziek/ 

Dans 

Theater Letteren Diverse uitjes 

1 Kinderboerderij 

 

? 

 

Muziekles 

Dansles  

Krakeling 

 

Bibliotheek Schoolreisje  

Teddybear 

hospital 

2 

 

 

Kinderboerderij 

 

? 

 

Muziekles 

Dansles  

Krakeling 

 

Bibliotheek Schoolreisje 

Teddybear 

hospital 

3 

 

Artis 

 

Van Gogh 

 

Muziekles Krakeling 

 

Bibliotheek Schoolreisje  

Teddybear 

hospital 

4 Kinderboerderij 

 

Tropenmuseum 

 

Muziekles Krakeling 

 

 Schoolreisje 

5 

 

Artis 

 

Muiderslot 

 

Muziekles Krakeling 

 

Bibliotheek Schoolreisje 

 

6 Schooltuinen 

NEMO 

Hermitage 

 

Muziekles Krakeling 

 

 Schoolreisje 

 

5/6 

 

Schooltuinen ? Muziekles Krakeling 

 

 Schoolreisje 

 

7 Schooltuinen 

Artis 

 

Rijksmuseum 

 

Gitaarles Krakeling 

 

 Schoolreisje 

 

8  Verzetsmuseum 

Kunstkijkdag 

Muziekles Krakeling 

Musical 

Bibliotheek Zeilkamp 

Bowlen 

(of Artis) 

nkk 

 

Artis 

 

van Gogh  

 

Muziekles Krakeling 

 

 

Bibliotheek Schoolreisje 

 

hele 

school 

Sinterklaas, Kerstmaaltijd, voorleesontbijt, paasontbijt, Projectmaand, jaarafsluiting voor 

kerstvakantie, maandproject, schoolbrede tekenopdracht met tentoonstelling. 
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Verklarende woordenlijst: 

OPP  = ontwikkelingsperspectief. Dit wordt opgesteld voor een kind 

   waarbij duidelijk is dat het niet zal uitstromen op niveau eind 

   groep 8. 

S(B)O  = Speciaal (Basis) Onderwijs 

HGW  = Handelings Gericht Werken 

OOP  = Onderwijs ondersteunend personeel 

IB  = Intern begeleider 

TLV  = Toelaatbaarheidsverklaring. Deze verklaring kan afgegeven 

   worden door het Samenwerkingsverband, op grond van het 

   aangeleverde groeidocument. Deze verklaring is nodig voor 

   verwijzing naar S(B)O. 

Gewichten = Kinderen krijgen voor de financiering van het onderwijs een 

   gewicht mee. Dit gewicht wordt toegekend op basis van het 

   opleidingsniveau van ouders. (Gewichten zijn 0, 0,3 of 1,2,  

   waarbij er voor het gewicht 0,3 en 1,2 extra financiën  

   beschikbaar zijn.) 

Zorgniveau 3 = Binnen de groep wordt standaard gewerkt op 3 niveaus, ook 

   waar het technisch lezen betreft. Soms zijn er kinderen, die  

   extra ondersteuning voor het lezen nodig hebben, bv. door 

   extra ‘leeskilometers’ te maken. Deze kinderen vallen onder 

   zorgniveau 2. Dan zijn er kinderen die dyslectisch zijn of waarbij 

   een vermoeden van dyslexie is. Deze kinderen krijgen 3 x per 

   week extra ondersteuning. Dit heet zorgniveau 3. 

 

 

 

 


