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VOORWOORD EN INLEIDING 

 

Het jaar 2021-2022 was een bijzonder jaar. Aan het begin van het jaar werd onze school door de inspectie 

beoordeeld als ‘zeer zwak’. De vaste bovenbouwleerkracht ging naar een andere school en werd vervangen 

door twee invallers. De directeur ging met pensioen en er werd een interim-schoolleider aangesteld. Het was 

een jaar waarin het team veel veerkracht toonde en samen (opnieuw) de schouders onder de school zette.  

 

Terwijl onze school dit jaar opnieuw werd gebouwd aan de Muntersdonk, hebben we op de tijdelijke locatie 

ons onderwijs grondig herzien. We namen de ouders mee op een ouderavond in november, in updates over 

de schoolontwikkeling en tijdens koffiemomenten. Zo vonden we een nieuw perspectief in De Bongerd 2.0 

en later het ontwikkelen van onze visieplacemat. 

 

Aan het eind van het jaar gaf de naderende verhuizing veel extra dingen die onze aandacht vroegen. Het 

team heeft in de opbouwweek veel werk verzet om het nieuwe schooljaar in het nieuwe gebouw te kunnen 

starten. We zijn dankbaar voor alle nieuwe mogelijkheden die dit oplevert. We hebben in het afgelopen jaar 

veel werk kunnen verzetten en bouwen komend schooljaar verder op de goede basis die is neergezet. 

 

Goed dat jij er bent! 

Samen maken we de wereld mooier.  

 

Jelle admiraal 

Directeur OBS De Bongerd 
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DOELEN VAN HET ONDERWIJS 

 

Na een periode van verkenning stelde de interim-schoolleider een plan van aanpak op onder het motto ‘Goed 

in ontwikkeling. Vanaf januari hebben we als team volgens plan gewerkt aan onderstaande doelen. 

 

OP3: Pedagogisch-didactisch handelen.  

1. We zetten in op de ontwikkeling van de lessen door een traject met de PO-raad. In vier rondes lesbezoeken versterken we het 

leerkrachtgedrag en verwoorden we onze visie op de goede les waaronder EDI.  

2. We zetten in op goed klassenmanagement, het goed worden in combinatiegroepen en de zelfstandigheid van de kinderen middels 

het werken aan dag- en weektaken.  

3. We werken de ingezette basisaanpakken uit tot compacte onderwijsplannen voor het werken met meerdere leerniveaus voor de 

basisvaardigheden.   

 

OP2: Zicht op ontwikkeling.  

4. We brengen ieder kind in beeld door het werken met de verschillende basisaanpakken. We gaan daarbij uit van hoge 

verwachtingen.  

5. We bieden structureel passende ondersteuning en uitdaging, waarbij we open met ouders communiceren over de ontwikkeling en 

de resultaten.  

6. We brengen o.a. met terugwerkende kracht de situatie in beeld van de kinderen die nu mogelijk een achterstand hebben 

opgebouwd. 

 

VS1: Veiligheid.  

7. We zorgen eerst dat het bestaande beleid goed wordt uitgevoerd rond het tegengaan van pesten, het meten van de veiligheid en 

de follow-up van de uitkomsten.  

8. Verder vertalen we het algemene veiligheidsplan van het bestuur naar schoolniveau. We zetten daarbij in op het versterken van de 

veiligheid op het plein, in vrije situaties en in het voorkomen van incidenten.  

 

SKA1: Visie, ambitie en doelen. 

9. We zetten in op visieontwikkeling en dialoog rond de bovengenoemde standaarden en daarnaast op visieontwikkeling rond het 

omgaan met doelen en resultaten.  

10. In aansluiting op ontwikkelingen binnen het bestuur verbeteren we het stelsel van kwaliteitszorg op basis van het 

waarderingskader.  
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RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 

 

In het afgelopen schooljaar is aan de realisatie van al onze doelen gewerkt. Hieronder staat een 

samenvatting van de stappen die hierin gezet zijn en de behaalde resultaten (nummering gelijk aan doelen). 

 

OP3: Pedagogisch-didactisch handelen.  

1. Het traject rond didactisch handelen is volgens planning doorlopen. We hebben vier rondes lesbezoeken gedaan en daarbij een 

kijkwijzer ontwikkeld voor de ‘goede les’, waaronder het toepassen van Expliciete Directe Instructie. We hebben grote stappen 

gemaakt in onze gezamenlijke pedagogische en didactische aanpak.  

2. We hebben onze werkwijze afgestemd waar het gaat om de opzet van het lesrooster, het werken aan zelfstandigheid en andere 

onderdelen van het klassemanagement. Deze gezamenlijke werkwijze is zichtbaar in alle groepen.  

3. We hebben voor de verschillende vakgebieden de basisaanpakken opgezet en in de praktijk stap voor stap uitgeprobeerd. We 

hebben dit ook meegenomen in de kijkwijzer voor de groepsbezoeken. Dit vraagt volgend jaar om een vervolg. 

 

OP2: Zicht op ontwikkeling.  

4. We hebben in oktober voor alle kinderen een eerste indeling gemaakt van de best passende basisaanpak en een realistisch hoog 

doelniveau. Dit hebben we in december en april geevalueerd en in juni gebruikt voor de overdracht naar de nieuwe leerkracht.  

5. We hebben veel geïnvesteerd in het bouwen van een structuur voor extra ondersteuning, zowel in ruimte in de lesroosters als in de 

materialen de werkwijze bij het geven van deze ondersteuning. Ook voor extra uitdaging hebben we nieuwe stappen gezet.  

6. Dit schooljaar was de overgang van een oude situatie waarin kinderen individueel op een eigen niveau werkten naar een 

groepsgerichte aanpak met meerdere lesniveaus. We hebben in beeld gebracht welke kinderen een voorsprong hadden en welke 

kinderen nog doelen uit eerdere jaren niet hadden behaald. Er is extra begeleiding ingezet van een orthopedagoog om te werken 

aan de rekendoelen. Verder is stap voor stap voor deze kinderen een ‘overzicht individuele aanpak’ opgesteld.  

 

VS1: Veiligheid.  

7. We hebben met elkaar de bestaande werkwijze met Positive Behavior Support geevalueerd en naar aanleiding daarvan gekozen 

voor een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap (KWINK). Verder hebben we onze kernwaarden vertaald 

naar een aantal concrete ‘huisregels’ en een gezamenlijke manier om dit vorm te geven. 

8. Het veiligheidsplan op schoolniveau is zo goed als klaar. Daarmee borgen we de ingezette ontwikkelingen op het gebied van het 

stimuleren van groepsprocessen en gewenst gedrag. Dit wordt begin volgend schooljaar afgerond.  

 

SKA1: Visie, ambitie en doelen. 

9. We hebben dit jaar veel gesprekken gevoerd over ons onderwijs en daarvoor over onze visie. Deze visie verwerkt in concrete 

afspraken en ‘kwaliteitskaarten’. Ook is deze verwerkt in onze visieboom en de visieplacemat die we bij de start van het nieuwe 

schooljaar aan ouders en kinderen hebben gepresenteerd. 

10. Er is dit jaar veel overleg en een activieve samenwerking geweest met ons bestuur Leerplein055. Samen hebben we de 

schoolontwikkeling de gewenste richting kunnen geven en zijn concrete resultaten geboekt. Wanneer je nu de nieuwe school 

binnenloopt is die vooruitgang direct herkenbaar in het gebouw, de sfeer en het onderwijs.  

 

OR1: Onderwijsresultaten 

- Als je goed zorgt voor het proces, zorgt het resultaat wel voor zichzelf. Bij ons ging deze spreuk dit jaar nog niet op. De processen 

werden op orde gebracht, maar over de resultaten waren we nog niet tevreden. We hebben onze aanpak daardoor verder 

aangescherpt in de overtuiging dat de gewenste resultaten het komende jaar zichtbaar gaan worden. 
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SCORE EINDTOETS 

 

Ieder jaar nemen de leerlingen van groep 8 deel aan de Centrale Eindtoets. Hieronder ziet u de resultaten 

van de afgelopen drie afnames. In 2019-2020 is er in verband met corona geen eindtoets afgenomen in het 

basisonderwijs.  

 

 

In de grafieken is te zien dat onze school de afgelopen drie jaar lager heeft gescoord dan het landelijke 

gemiddelde. In de eerste twee afnames ligt de score boven de norm die de inspectie hanteert voor 

onze schoolweging. In de laatste afname ligt de score onder de norm.  

 

We hebben zoals ieder jaar een analyse gemaakt van de eindresultaten en daaruit trekken we drie 

conclusies die voor ons de lage eindresultaten verklaren: 

1. De afgelopen jaren hadden we onvoldoende hoge verwachtingen van kinderen en sloot ons 

onderwijsaanbod mede daardoor niet aan op wat de kinderen nodig hadden. 

2. Het afgelopen schooljaar was een schooljaar waarin we grote verbeteringen hebben doorgevoerd 

in onze werkwijze. Deze groep heeft daarvan nog niet voldoende kunnen profiteren. 

3. Als we kijken naar de analyse van de resultaten per leerling, dan zien we dat de meeste kinderen 

een resultaat hebben behaald dat min of meer passend is bij hun mogelijkheden. De samenstelling 

van de groep als geheel brengt ons tot de conclusie dat deze groep ook onder andere 

omstandigheden lager gescoord zou hebben dan de voorgaande leerjaren.  

 

Kijkend naar de voortgang van de schoolontwikkeling en de samenstelling van de nieuwe groep 8, spreken 

we de verwachting uit dat de schoolscore in 2022-2023 weer boven de norm zal zijn en rond het landelijk 

gemiddelde.
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Uitkomsten eindtoets per vakgebied (referentieniveaus) 

 

Sinds een aantal jaar wordt bij de beoordeling van de eindresultaten niet alleen gekeken naar de gemiddele 

schoolscore, maar ook naar de verdeling van de resultaten per referentieniveau. Referentieniveau 1F is het 

fundamentele (mimale) eindniveau die we bij alle leerlingen binnen het basisonderwijs willen realiseren. 

Referentieniveau 1S/2F is het streefniveau voor leerlingen die uitstromen richting havo/vwo.  

 

Referentieniveaus Lezen 

Schooljaar % 1F  Norm % 2F Norm Toelichting 

2018 / 2019 100% 85% 65% 47% Over een periode van drie jaar is steeds zowel de norm voor 1F als de norm voor 
2F behaald. Wel zien we dat het laatste jaar de resultaten lager zijn. Dit sluit aan 
bij de analyse bij de eindtoets als geheel.  2020 / 2021 96% 85% 82% 47% 

2021 / 2022 86% 85% 71% 47% 

Doelen 22-23 100%  75%   

 

Referentieniveaus Taalverzorging 

Schooljaar % 1F Norm % 2F Norm Toelichting 

2018 / 2019 96% 85% 61% 47% Over een periode van drie jaar is steeds de norm voor 1F behaald. Voor 2F is voor 
het eerst in een aantal jaar de norm niet gehaald. Dat betekent dat voldoende 
kinderen de basis voor spelling beheersen, maar dat onvoldoende kinderen ook de 
hogere doelen hebben gehaald.  

2020 / 2021 96% 85% 57% 47% 

2021 / 2022 90% 85% 33% 47% 

Doelen 22-23 100%  65%   

 

Referentieniveaus Rekenen 

Schooljaar % 1F Norm % 1S/2F Norm Toelichting 

2018 / 2019 96% 85% 30% 47% Voor het eerst in een aantal jaar is de norm voor 1F niet behaald. De norm voor 2F 
is al meerdere jaren niet gehaald. Dat betekent dat enerzijds de basis van het 
rekenen steviger moet worden en anderzijds de hogere doelen door meer 
kinderen beheerst moeten worden.  

2020 / 2021 93% 85% 36% 47% 

2021 / 2022 71% 85% 19% 47% 

Doelen 22-23 95%  45%   

 

Kijkend naar de eindresultaten over de afgelopen periode dan voldoen we als school aan de norm voor het 

gemiddelde over de periode van drie schooljaren.  

• Met de verbeteringen in onze werkwijze en de aandacht voor resultaten en extra ondersteuning van 

kinderen waarbij het leren niet vanzelf gaat, voorzien we voor de komende jaren dat het aantal kinderen 

dan minimaal 1F zal halen gaat stijgen. Door het stellen van hoge verwachtingen bij iedere leerling, 

voorzien we ook een stijging van het aantal kinderen dat het streefniveau 1S/2F zal halen. 

• Voor rekenonderwijs voorzien we op korte termijn een positieve ontwikkeling door de invoering van de 

nieuwe (papieren) methode Pluspunt 4, de gerichte werkwijze met meerdere basisaanpakken, het 

structureel inzetten op automatisering en de aanschaf en scholing voor Met Sprongen Vooruit.  

• De doelen voor 22-23 zijn de ambitieuze schoolnormen die we onszelf hebben gesteld. Voor 

rekenonderwijs willen we uiteindelijk naar een schoolnorm van 55% 2F. Hiervoor is meer tijd nodig.  
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UITSTROOM NAAR VO 

 

 
 

Wanneer we kijken naar de uitstroom naar het voortgezet onderwijs, zien we dat ongeveer 60% van onze 

schoolpopulatie uitstroomt naar het vmbo en ongeveer 40% naar havo/vwo.  

 

Het afgelopen jaar is de uitstroom van onze leerlingen redelijk vergelijkbaar met eerdere jaren. Dit komt 

doordat we onze schooladviezen hebben gebaseerd op ons beeld van de kinderen en daarbij hebben 

meegenomen dat de eindtoets door omstandigheden niet in alle gevallen een goed beeld heeft gegeven van 

de mogelijkheden van de kinderen. 

 

Uit de analyse van de terugkoppeling vanuit het voortgezet onderwijs, blijkt dat onze leerlingen in de afgelopen 

jaren regelmatig binnen twee jaar naar een hoger niveau zijn gegaan dan het gegeven schooladvies. We zien 

hierin terug dat in het verleden voorzichtig werd geadviseerd. In de nieuwe schooladviezen is bewust 

uitgegaan van hogere verwachtingen. 

 

Schooljaar 2019-2020  17 leerlingen naar het VO 

Schooljaar 2020-2021  29 leerlingen naar het VO 

Schooljaar 2021-2022  21 leerlingen naar het VO 
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CONCLUSIE EN VOORUITBLIK 

 

De beschrijving in een jaarverslag schiet te kort om de veelheid aan uitdagingen en processen te beschrijven 

die we dit jaar moesten handelen. Het begin was overweldigend voor ons allemaal: kinderen, ouders en 

team. Vanaf november hebben we steeds meer onze richting gevonden. De samenwerking in het team werd 

sterker en het lukte ons om in korte tijd grote veranderingen door te voeren. De verhuizing in de 

zomervakantie was ‘eigenlijk’ te veel van het goede. Toch heeft het ons ook veel gebracht. We maken nu 

een nieuwe start en het geeft ons veel energie om te bedenken hoe de komende jaren in dit nieuwe gebouw 

verder mogen groeien in duidelijkheid. 

 

We zijn niet klaar, maar wat we dit jaar hebben bereikt is boven ieders verwachting. In ons nieuwe jaarplan 

zullen we veel van de ingezette ontwikkelingen borgen. We zullen rond kunst en cultuur onze oude 

kwaliteiten weer neerzetten. Verder kiezen we voor een beperkt aantal nieuwe ontwikkelingen, omdat die 

gewoon noodzakelijk zijn om onze visie te realiseren.  

 

We spreken hier onze dank uit naar alle kinderen met wie we iedere dag weer nieuwe dingen mogen leren. 

Zonder hen was onze school niet meer dan een gebouw. We spreken onze dank uit naar alle ouders met 

wie we na een moeilijke periode nu mogen kijken naar de toekomst. Dank voor jullie geduld en vertrouwen. 

We spreken onze dank uit naar alle mensen van binnen en buiten onze organisatie die een rol hebben 

gespeeld in het mogelijk maken van De Bongerd 2.0. En tenslotte het team van De Bongerd en de mensen 

die daar vorig jaar tijdelijk aan hebben bijgedragen. Wat zijn jullie een toppers, jullie deden zoveel meer dan 

jullie werk. De kinderen boffen met een team van mensen dat zo gedreven is om ieder kind te zien! 

 

 

Apeldoorn, september 2022  

 

Jelle admiraal 

Directeur OBS De Bongerd 

  



  

jaarverslag 2021-2022 OBS De Bongerd pagina 10 van 10 

 

SAMENVATTING 

 

Het jaar 2021-2022 was een bijzonder jaar, waarin we als school na de beoordeling ‘zeer zwak’ hard hebben 

gewerkt aan het weer op orde krijgen van de basiskwaliteit. Er is gewerkt aan de manier van lesgeven door 

het invoeren van een nieuw instructiemodel en de afspraken voor het zelfstandig werken. We zijn gaan 

werken met basisaanpakken voor meerdere leerniveaus. We hebben voor alle kinderen in beeld gebracht 

wat een passende aanpak is en wat passende resultaten zijn. Daarbij hoort ook het bieden van extra 

ondersteuning en extra uitdaging. Voor een aantal kinderen in de bovenbouw hebben we ingezet op het 

inhalen van achterstanden. We hebben de manier waarop we omgaan met (groeps)gedrag versterkt. We 

hebben duidelijke ‘huisregels’ opgesteld en gekozen voor een nieuwe methode voor sociaal-emotionele 

ontwikkeling. We hebben de visie van de school opnieuw verwoord en vertaald naar het onderwijs.  

 

Ieder jaar nemen de leerlingen van groep 8 deel aan de Centrale Eindtoets. De afgelopen jaren lag de 

gemiddelde score rond het landelijk gemiddelde. In 2022 was de uitslag veel lager dan eerdere jaren. Het 

gemiddelde lag onder de inspectiennorm voor scholen zoals de onze. We zien daarbij vier dingen: 

1. Onvoldoende hoge verwachtingen van kinderen in de voorafgaande jaren en een onderwijsaanbod wat 

mede daardoor niet goed aansloot op wat de kinderen nodig hadden. 

2. Deze groep 8 heeft onvoldoende tijd gehad om te profiteren van de ingezette verbeteringen. De 

wisselingen in leerkracht in het laatste schooljaar heeft daarbij een rol gespeeld.  

3. De meeste kinderen hebben een resultaat gehaald dat voor hen gezien de omstandigheden min of meer 

passend is. Deze groep zou ook in andere omstandigheden lager gescoord hebben dan anders. 

4. We verwachten dat met de nieuwe groep 8 de schoolscore in 2022-2023 weer boven de norm zal zijn en 

rond het landelijk gemiddelde. 

 

Als we kijken naar de verschillen tussen vakgebieden, zien we dat rekenen opvalt. Over het algemeen 

behalen voldoende kinderen het fundamentele niveau 1F, maar voor meerdere jaren achter elkaar geldt dat 

te weinig kinderen het streefniveau 1S/2F halen. Met de nieuwe methode en de aangepaste werkwijze gaan 

we hieraan aan werken.  

 

Wanneer we kijken naar de uitstroom naar het voortgezet onderwijs, zien we dat ongeveer 60% van onze 

schoolpopulatie uitstroomt naar het vmbo en ongeveer 40% naar havo/vwo. Over de afgelopen jaren zijn veel 

leerlingen binnen twee jaar naar een hoger niveau gegaan dan het gegeven schooladvies. 

 

We zijn niet klaar, maar wat we dit jaar hebben bereikt is boven ieders verwachting. In ons nieuwe jaarplan 

zullen we veel van de ingezette ontwikkelingen borgen. We zullen rond kunst en cultuur onze oude 

kwaliteiten weer neerzetten. Verder kiezen we voor een beperkt aantal nieuwe ontwikkelingen, omdat die 

gewoon noodzakelijk zijn om onze visie te realiseren. 


