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VOORWOORD 

 
Voor u ligt het jaarverslag 2019-2020 van obs De Hofmaat. In dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid van 
het afgelopen schooljaar. In dit verslag staan geen financiële gegevens.   
  
In dit jaarverslag zijn verschillende onderdelen opgenomen die tijdens het schooljaar 2018-2019 zijn gepasseerd en/of vastgesteld. Het jaar-
verslag wordt aan het team en aan de medezeggenschapsraad voorgelegd en vervolgens aangeboden aan het College van Bestuur van 
Stichting OPONOA. Na de vaststelling van dit jaarverslag kunt u het document ook terugvinden op de website van onze school www.obsde-
hofmaat.nl.  
  
Namens het team van obs De Hofmaat:  
Gabriëlle Holtschlag  
Locatiecoördinator  
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1. Realisatie beleidsvoornemens 

Bestuurlijk draaiboek 
hier een koppeling met de onderdelen; wat ging goed, wat kan beter en wat is (waarom) blijven liggen. 

 

Onderwerp Wat ging goed Wat kan beter Wat is blijven liggen en waarom 
Verdieping activerende in-
structie i.c.m. bewegend en 
coöperatief leren  

Het bewegend leren is een vast on-
derdeel geworden van de lessen, 
die hiervoor geschikt zijn.  
Er is geborgd dat in groep 1 t/m 
4 minimaal 3 x per week 1 activiteit 
bewegend leren wordt gedaan en in 
groep 5 t/m 8 wordt wekelijks 1 ac-
tiviteit bewegend leren gedaan (dit 
wordt verder uitgebouwd). 
 

Het coöperatief leren is nog on-
voldoende geïmplementeerd. De 
kennis is aanwezig, maar de 
werkwijze is nog niet volledig in 
het leerkrachtgedrag ingeslepen.  

Het implementeren van het coöperatief leren zou 
vanaf maart volledig gebeuren, waarbij de kennis 
en ervaringen via bordsessie gedeeld zouden 
worden. Door Corona is de mogelijkheid niet ge-
weest om dit uit te voeren. Op het moment dat 
de leerlingen weer naar school kwamen, lagen de 
prioriteiten niet bij het bewust verder ontwikke-
len van het coöperatief leren. Verschillende vaar-
digheden zijn wel gebruikt tijdens deze periode, 
maar niet structureel.   

Implementatie van het digi-
tale verwerken op de Chro-
mebooks (groep 4 t/m 8)   

Aan het begin van het schooljaar is 
er veel overlegd om het werken 
met chromebooks onder de knie te 
krijgen. De werkwijze voor de kin-
deren en de analyses werken goed. 
De leerkracht heeft na schooltijd 
meer tijd om te handelen n.a.v. de 
analyses en kan onder schooltijd 
ook al direct handelen.  
De leerlingen kunnen over het alge-
meen goed en zorgvuldig omgaan 
met de materialen.  

Een aantal programma’s werkt 
nog niet altijd zoals de leerkrach-
ten verwachten. Bepaalde onder-
werpen worden fout gerekend, 
terwijl dit niet zo is (zelfstandig 
naamwoord is ‘de fogol’, vogel is 
fout geschreven, dus wordt fout 
gerekend, het doel is echter wel 
goed.) 
 

Het borgen van de werkwijze is nog onvoldoende. 
Er zijn afspraken gemaakt met onderdelen die op 
papier worden gedaan en wat er wel digitaal 
wordt gedaan. Dit is nog niet duidelijk genoeg 
voor iedereen en niet vastgelegd. Er is nog onvol-
doende tijd geweest om dit definitief vast te leg-
gen.  

Stimuleren van de execu-
tieve functies van leerlingen 

 De kennis vanuit de studiemiddag 
is goed overgekomen. Er is een 

De aangeboden spellen (vanuit 
‘Pica’) zijn voor groep 1 en 2 te 

Het onderzoek naar de effecten van het werken 
aan de executieve functies heeft onvoldoende 



 
 

Managementrapportage jan-juli 2018 onderwijsteam 2 4 | P a g i n a  

jaarplan gemaakt waarin de ver-
schillende executieve functies een 
vaste plek hebben. Deze zijn gelinkt 
met de thema’s van de sociaal emo-
tionele ontwikkeling. Hierdoor is er 
een duidelijk, vast ritme waarin de 
thema’s naar voren komen. De 
thema’s worden tijdens de les voor- 
en nabesproken, de spellen worden 
ook tussendoor als energizer uitge-
voerd.  

moeilijk. De leerkrachten zijn nu 
zelf spellen aan het zoeken en 
ontwikkelen om wel aan de doe-
len te voldoen.  

vorm gekregen. Ook hier heeft het aan tijd ont-
broken en hebben we het vervolg moeten stop-
pen in de coronaperiode.  
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2. Formatie 

Personele ontwikkelingen  

 
 

School:  obs De Hofmaat 
 
 

Formatie per 01-08-2019: 

Soort   → aantal personen FTE 

Directie →  0,35 
OP        →  6,9364 

OOP      →  1,15 (incl. ib) 

 
Formatie per 01-08-2020: 

Soort    → aantal personen FTE 
Directie  →  0,4 

OP         →  7,11 
OOP       →  1,15 (incl ib) 

 
Eventuele opmerkingen: 

OOP bestaat uit zorgcoördinator en leerkrachtondersteuner voor de combinatie groep 6-7 (schooljaar 2019-2020) 
Werkdrukmiddelen zijn bij de formatie 01-08-2020 volledig verwerkt in het personeel.  
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3. Leerling gegevens 

Overzicht leerling prognoses 2015 – 2025 → zie bijlage overzicht leerling prognoses   
schooljaar 2016-

2017 
2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

2022 - 
2023 

2023 -
2024 

2024 - 
2025 

2024 -
2025 

2025 - 2026 

Teldatum Per 01-10 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 
 

 148 142 142 147 151 154 152 148 142 140 139 

 
Eventuele opmerkingen (bijvoorbeeld leerlingen vertrokkenen om specifieke redenen, consequenties voor formatie etc.): 

 
 
 

 
 

Opbrengsten: 
 

Veiligheidsonderzoeken: 
 

Onderwerp Uitkomsten Vervolgstappen 

Pesten groep 5 5 van de 25 leerlingen geven aan gepest te 
worden (2 dagelijks, 2 wekelijks, 1 maande-
lijks) 

N.a.v. het rapport zijn er wel groepsgesprek-
ken geweest in de groep en is besproken wat 
als pesten wordt ervaren. Met individuele 
leerlingen worden gesprekken gevoerd en zij 
krijgen ondersteuning op het sociaal emotio-
nele gebied. Er zijn maatjes afgesproken, die 
elkaar ondersteunen en helpen indien nodig. 
De maatjes kunnen ook altijd de leerkracht 
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halen als er iets voorvalt wat niet de bedoeling 
is.  

Pesten groep 6 3 van de 22 leerlingen geven aan gepest te 
worden (1 dagelijks, 1 wekelijks, 1 maande-
lijks) 

Uit het onderzoek is niet te herleiden om 
welke kinderen het gaat. In het groepsgesprek 
is dit ook niet naar voren gekomen.  
In de groep is algemeen besproken hoe om te 
gaan met pestgedrag.  

 
Eventuele opmerkingen: 
Het onderzoek is vlak voor de coronaperiode afgenomen en pas na de periode is het rapport ontvangen. Ook niet alle leerlingen hebben het onderzoek 
ingevuld, aangezien zij ziek waren bij de afname en daarna de scholen dichtgingen. In mei is het rapport gemaakt, maar liepen de gesprekken anders, 
aangezien het al zo’n tijd geleden was. Relaties lagen anders.   
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Barometer 2020 (of bron Parnassys→Overizchten→Ultiview) 
 

 
Eventuele opmerkingen: 
De barometer is alleen van februari 2020, de M-toetsen. De E-toetsen worden i.v.m. corona afgenomen in september. 
Er zijn plannen gemaakt om in te zetten op m.n. spelling, rekenen en begrijpend lezen, maar door corona is er maar voor een deel daadwerkelijk gewerkt aan de plannen.  
In september kunnen we de effecten daadwerkelijk meten.  
Voor begrijpend lezen wordt stichtingsbreed vanaf het schooljaar 2020-2021 een verbetertraject ingezet.  
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Overzicht CITO (DIA) eindscores afgelopen 5 jaar 
 

School 2016 2017 2018 2019 2020 

obs De Hofmaat Cito: 540,6 
voldoende 

 

Cito 538,2 
voldoende 

 

Cito: 538,2 

voldoende 

 

DIA: 359,2  
(ondergrens DIA 
359,1) 

Voldoende 

- 

 
Eventuele opmerkingen: 

In 2020 is er door corona geen eindtoets geweest.  
 

 
 
Uitstroom naar V.O.: 
  

jaar aantal leer-
lingen 

VSO VMBO-ba-
sis/kader 

VMBO-t VMBO-
t/HAVO 

HAVO HAVO/VWO VWO 

2018 22 0 3 6 nvt 10 nvt 3 

2019 14 1 4 1 nvt 4 nvt 4 
2020 19 1 1 4 8 0 2 4 

 
 
Eventuele opmerkingen: 

Vanaf schooljaar 2020-2021 biedt het Assink de dakpanklassen VMBO-t/HAVO en HAVO/VWO.  
 

 

Conclusies n.a.v. schooladviezen en 3 jaar V.O. (bronnen PO vensters en/of Parnassys → Overzichten →Ultiview): 

De cijfers vanuit PO vensters gaan over de leerlingen die in 2014-2015 de school hebben verlaten en na 3 jaar (2017-2018) zijn op-/afge-
stroomd. Dit zijn gedateerde cijfers, waardoor een analyse niet heel zinvol is.  
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Klachten 

Hoeveel klachten Aard van de klacht Afhandeling van de klacht 

geen klachten in 2019-2020   

   

   

   

 

4. Risicoparagraaf 

 

Welke risico’s zijn er? Eventuele beheersmaatregel en acties 
Kleine werktijdfactoren van leerkrachten. 
Doordat er veel leerkrachten een wtf van 
0,4… hebben, zijn er 2 groepen met 3 leer-
krachten.  

Een werkende combinatie (Henrieke, Margit, Bianca) is doorgezet naar volgend schooljaar. De 
communicatie tussen deze 3 leerkrachten is bijzonder goed.  
De combinatie in groep 2 moet goed gemonitord worden, hier werken 3 leerkrachten met kleine 
wtf’s waardoor de communicatie en de taken moeilijk te volbrengen zijn.  
In de toekomst moet er goed gekeken worden dat leerkrachten met een kleine wtf niet vervangen 
worden door een gelijke wtf.  

Kleinere groepen in de onderbouw.  De groepen in de onderbouw worden kleiner. Er moet alvast gekeken worden naar de mogelijkhe-
den in de toekomst en de wijze waarop de groepen gecombineerd kunnen worden (onderwijskun-
dige keuzes vanuit visie) 

  

  



 
 

Jaarverslag 2019-2020 11 | P a g i n a  

5. Vooruitblik 

Naar aanleiding van bestuurlijk draaiboek en gesprekken in team en MR hieronder een korte beschrijving: 
 

Het komende schooljaar zal voornamelijk staan in het teken van het verbeteren van het begrijpend lezen en de activerende instructies bij 
de overige vakken. De lijn die de afgelopen 2 jaar gestart is zal verder worden voortgezet en verdiept.  
Komend schooljaar zal het laatste schooljaar zijn voor 3 leerkrachten. Zij gaan met pensioen. De aandacht zal gaan naar het continueren 
van het onderwijs als zijn weggaan.  
Met de veiligheidscoördinator wordt bekeken welke acties er gedaan moeten worden m.b.t. het pesten in 1 van de groepen. We willen 
graag zien dat de sfeer in de betreffende groep voor alle leerlingen goed is.  
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