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1.

Inleiding

Dit is het jaarverslag van het schooljaar 2018-2019.
Het jaarverslag is een verantwoordingsdocument voor het bevoegd gezag, het bestuur van
de stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel en het team van de school. Het jaarverslag is
daarnaast een informatiebron voor alle belanghebbenden en belangstellenden van de school
die willen weten hoe de school ervoor staat. Dat zijn in ieder geval ouders, in het verlengde
daarvan de Medezeggenschapsraad(MR) en de Ouderraad (OR), de instellingen waarmee de
school samenwerkt, onze stagiaires en de inspectie. Het jaarverslag biedt tot slot een
terugblik op de diverse ontwikkelpunten, zoals die in het jaarplan 2018-2019 zijn
weergegeven. De illustraties zijn gemaakt door onze leerlingen.

We hopen dat u na het lezen van dit jaarverslag een goed beeld heeft gekregen van het
schooljaar 2018-2019 op de Basisschool Oostelijke Eilanden.

Ingrid de Haan
directeur
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2.

De school

2.1 De school algemeen
De Basisschool Oostelijke Eilanden staat in Amsterdam Centrum. Het hoofdgebouw staat op
de rand van het Funen en de Czaar Peterbuurt. De dependance, waar de groepen 7 en 8 naar
school gaan, is gevestigd op Wittenburg, een van de Oostelijke Eilanden. Het is in alle
opzichten een gemengde buurt waar zowel sociale huurwoningen als koopwoningen te
vinden zijn.
Het onderwijs op de Boe
Op de BOE wordt geleerd door middel van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). Dit
betekent dat de leerkrachten hun onderwijs samen met kinderen doelgericht vormgeven op
verschillende vakgebieden. Tot en met groep 4 leren kinderen door middel van spel, vanaf
groep 5 tot en met 8 staat het onderzoekend leren centraal.
In alle groepen wordt rond thema’s gewerkt. Vanuit deze thema’s worden activiteiten
aangeboden, zoals lees- en schrijfactiviteiten, reken- en wiskundeactiviteiten,
spelactiviteiten, kringactiviteiten, en bouw- en constructieve activiteiten. Vanaf groep 5
worden ook de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en biologie geïntegreerd in de
thema’s. Het aanbod is gevarieerd en gericht op de brede ontwikkeling. De ontwikkeling
wordt vastgelegd in kinderdagboeken van HOREB (groep 1-2) of portfolio’s (groep 3 t/m 8).
Ouders konden ook dit jaar weer gebruik maken van de ouderkamer en de taalcursussen. Dit
zijn activiteiten die zorgen voor verbinding en betrokkenheid van ouders bij school.
2.2 Het team
Het team bestaat uit 49 teamleden.
De samenstelling van het team op De BOE:
Onderwijzend personeel
34
Directie
2, waarvan 1 in combinatie met functie leerkracht
Bouwcoördinatoren
3, in combinatie met de functie leerkracht.
Intern begeleiders
2
Ondersteuner Passend Onderwijs
1
Gymdocenten
2
BEVO docent
1
Ondersteunend personeel
3
Conciërge/administratie
2
Leeftijd
Gemiddelde leeftijd

41,36

In dit schooljaar zijn er een aantal personeelswisselingen geweest. We zijn gestart met 7
mannen en 42 vrouwen.
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2.3 Opbouw school 2018-2019
In oktober 2018 was het totaal aantal leerlingen 526, waarvan 254 jongens en 272 meisjes.
Het afgelopen schooljaar was de school als volgt opgebouwd: zes onderbouwgroepen met
vanaf februari een instroom groep. Er zijn drie groepen van ieder leerjaar 3-6,
Op de dependance huizen twee groepen 7 en tweeëneenhalve groep 8.
Een van de drie groepen zes was klein, deze werd door uitstroom nog kleiner. Ook viel er
een leerkracht in die groep uit. Er zijn hierover meerdere gesprekken met de klassenouders
gevoerd en er is een ouderavond belegd. Aan het eind van het jaar hebben we besloten de
groep te verdelen over de andere groepen 7. Deze groepen worden daarmee groter dan
gebruikelijk, vandaar dat we in het schooljaar 2019-2020 ter ondersteuning een
onderwijsassistent gaan inzetten.
2.4 Personele ontwikkeling
Het schooljaar 2018-2019 begon met een aantal nieuwe leerkrachten in ons team.
Gedurende de eerste maanden van het schooljaar hebben we te maken gehad met uitval
van leerkrachten.
In groep 1-2 werd een leerkracht ziek en heeft later in het jaar afscheid genomen van de
BOE. In groep 5 nam een leerkracht halverwege het jaar een andere baan aan. In de andere
groep 5 hebben we ook afscheid moeten nemen van een leerkracht.
In groep 4 werd een leerkracht langdurig ziek, het kostte moeite om deze vacatures midden
in het jaar te vervangen. Het is wel gelukt, maar het zorgde wel voor onrust bij ouders en
kinderen.
In groep 6 moest een nieuwe leerkracht ook halverwege het schooljaar stoppen wegens
ziekte. Het lukte niet om deze vacature te vervangen en we zagen ons genoodzaakt deze
vacature intern op te lossen. De medewerker passend onderwijs en de bouwcoördinator van
de middenbouw hebben dit op zich genomen. Zij zijn beiden ervaren leerkrachten en
werden ondersteund door een onderwijsassistent. Dit betekende echter ook dat het werk
dat zij deden door anderen moest worden overgenomen. Dit heeft daarom de werkdruk
voor een aantal leerkrachten aanzienlijk verhoogd.
Het verzuimpercentage is hoger dan vorig jaar. Het landelijk gemiddelde bij onderwijzend
personeel is 6%, op de BOE was het vorig jaar ruim 7%. De afwijking van het landelijk
gemiddelde valt te verklaren doordat we naast de griep en kortdurende ziektes ook te
maken hebben gehad met drie langdurig zieke leerkrachten.
Ook in het management zijn dit jaar wisselingen geweest: Tamar Süss heeft afscheid
genomen van de BOE en na een interim periode is Ingrid de Haan per 1 augustus aangesteld
als directeur van de BOE. Zij werkte twee dagen in groep 8, hiervoor is vervanging gevonden.
Arnoud Neefjes is dit jaar gestart als bovenbouwcoördinator. Ineke Terpstra heeft haar
functie als bouwcoördinator neergelegd en Caroline Bouwman is aangesteld als de nieuwe
middenbouw-coördinator.
De gymleerkracht Norman Megens heeft halverwege het jaar een overstap gemaakt naar
een andere school. Rudy van Ligten heeft deze functie overgenomen.
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Naast deze wisselingen hebben we aan het eind van het schooljaar afscheid genomen van
drie leerkrachten. De reden hiervan was divers: pensioen, oprichten eigen bedrijf en werken
dichter bij huis.
2.5 Ontwikkeling op het gebied van OGO
Het afgelopen jaar hebben we met behulp van de kartrekkers de ontwikkeling van ons OGOconcept doorgezet. Per bouw wordt er een ontwikkelplan gemaakt en het jaar door zijn er
bijeenkomsten om hier met elkaar aan te werken. Het is fijn om te merken dat we als school
zelf voldoende expertise in huis hebben om dit goed vorm te geven.
De extern verzorgde basiscursus van de activiteit voor nieuwe leerkrachten in hun tweede
jaar op de BOE wordt nog wel ingezet.
2.6 Ontwikkelingen op het gebied van lezen en rekenen
Leren lezen in groep 3 zonder methode
Twee jaar geleden besloten de groepen 3 de methode Veilig Leren Lezen los te laten om het
leesonderwijs een grotere rol te geven binnen onze visie van het OGO. Het werken zonder
methode zorgt voor meer samenhang binnen het thema en de aan te bieden activiteiten. Na
evaluatie kunnen we zeggen dat het plezier in lezen en de betrokkenheid van de leerlingen is
vergroot. De leerlingen leren lezen binnen het taalcircuit. Elke dag worden er in het circuit
betekenisvolle lees- en schrijfactiviteiten aangeboden. In het eerste half jaar staat het
automatiseren van de letters centraal en worden er aan de hand van het spel in de sociaalculturele praktijk activiteiten aan verbonden. In het tweede half jaar krijgt dit nog een
grotere rol en lezen en schrijven de leerlingen steeds meer teksten.
Groepsdoorbroken rekenen
Afgelopen schooljaar is groep 3 gestart met het groepsdoorbroken rekenen. Na een
gezamenlijke start en de eerste toets in de klas werden de leerlingen ingedeeld op vier
niveaus: de intensieve groep, de basisgroep, de basis-plusgroep en de plusgroep. Drie keer in
de week gingen de leerlingen uiteen naar hun eigen groep en leerkracht. Na evaluatie is
gebleken dat het groepsdoorbroken rekenen het voor de leerkracht mogelijk maakt om de
leerlingen op eigen niveau en op eigen tempo te bedienen. Ook werd de motivatie van de
leerlingen bevorderd en het zelfvertrouwen vergroot.
De leerkrachten waren tevreden over de resultaten, maar waren zich er tegelijkertijd ook
bewust van dat de resultaten nog niet vergeleken kunnen worden met andere jaren.
2.7 Ontwikkelingen op de dependance
We vinden het belangrijk een goede verbinding te houden tussen dependance en het
hoofdgebouw. Een manier om dit te bewerkstelligen is het organiseren van contact tussen
de leerlingen van beide locaties. Zo zijn het afgelopen jaar de volgende uitwisselmomenten
georganiseerd met de leerlingen in het hoofdgebouw op het gebied van:
• Lezen met leerlingen van groep 3 en 4;
• Helpen in de mediatheek;
• Thema uitwisselingen;
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•

Organiseren van activiteiten door de bovenbouwleerlingen, zoals de sportdag in de
onderbouw.
Wegens ziekte hebben we afscheid moeten nemen van Claire Houwens de conciërge van de
Kleine Boe. Michiel van Leeuwen is aangenomen als nieuwe conciërge. We zijn in
onderhandeling met de gemeente om een verlenging van de eenmalige subsidie te
verkrijgen. Wij zien het namelijk als verantwoordelijkheid van de gemeente om te zorgen
voor een veilige omgeving van de school. Alhoewel de gemeente extra maatregelen heeft
ingezet naar aanleiding van de incidenten op Wittenburg zijn de problemen in de buurt niet
opgelost. Het hebben van een conciërge is, met het oog op de veiligheid, in onze ogen
noodzakelijk om zicht te houden op de bezoekers van het gebouw.
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3.

Evaluatie van het jaarplan 2017-2018

1. Teamontwikkeling op het gebied van OGO
Wat

Met behulp van de kartrekkers wordt een OGO ontwikkelplan gemaakt, waarbij
per bouw werkpunten zijn vastgesteld. Eén keer per themaperiode is een
werkvergadering waarbij informatie en best practices worden gedeeld.

Resultaat Het werken met een ontwikkelplan wordt in alle bouwen als prettig ervaren. Het
geeft focus aan de ontwikkeling en er is structureel aan een aantal werkpunten
gewerkt.
Aan het eind van het afgelopen schooljaar zijn deze plannen geëvalueerd.
Tegelijkertijd werd gekeken wat de volgende stap in de OGO ontwikkeling op
onze school kan zijn. Deze punten zijn meegenomen in het ontwikkelplan voor
het volgend schooljaar.
2. Zorg en begeleiding:
Wat

Vanuit het werken met de thema’s gaan wij verrijking aanbieden aan alle
leerlingen die deze uitdaging nodig hebben, van groep 1 tot en met groep 8.

Resultaat De IB en leerkrachten bedachten activiteiten waarbij hogere denkvaardigheden
van de leerlingen aangesproken worden. Die activiteiten kunnen in en buiten de
groep gedaan worden. In de groepen 3-8 kregen deze leerlingen één keer in de
week extra instructie buiten de klas. De verwerking gebeurde in de groep.
De werkgroep die was ingesteld, was niet voldoende representatief. Er is
behoefte aan een werkgroep waar alle bouwen vertegenwoordigd zijn. Het
schooljaar2019-2020 is gestart met een nieuwe werkgroep

3. Techniek en Wetenschap
Wat

Resultaat

•

Hoe betrek je wetenschap en technologie in een thema wat betreft
organisatie en doelen?
• Hoe begeleid je het proces van leren bij de kinderen?
In alle bouwen heeft dit onderwerp centraal gestaan en zijn er goede
voorbeelden breed door de school gedeeld. Er zijn meerdere bijeenkomsten
geweest waar een korte startcursus werd gegeven. Ook was er een medewerker
op de themadagen aanwezig die per jaargroep tips en verdiepende opdrachten
aanbood.
Duidelijk werd dat W&T niet alleen zit in het aanbieden van speciale opdrachten
maar vooral ook in de manier van vragen stellen en het stimuleren van een
onderzoekende houding. Volgend jaar wordt dit onderwerp meegenomen in de
themavoorbereiding en zal het borgingstraject starten.
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4. Opbrengsten en resultaten
Schoolanalyse schooljaar 2018-2019
In schooljaar 2018-2019 zijn we verder gegaan met de resultaten weer te geven volgens de
principes van opbrengst gericht passend onderwijs. Hiervoor maken we gebruik van
Leeruniek. De resultaten worden in Leeruniek overzichtelijk gepresenteerd en ook de
methodetoetsen kunnen in de analyse meegenomen worden. We werken met
groepsplannen vanuit Leeruniek.
Bij Leeruniek gaan we uit van de middenmoot, daarmee sluiten we aan op de ingeslagen
weg om de instructie in het algemeen meer af te stemmen op de middenmoot van onze
schoolpopulatie, maar ook die van de groepen in het bijzonder.
Schooloverzicht met ambities

Resultaten
Per vakgebied geven we van groep 3 t/m groep 8 aan in hoe de resultaten zich verhouden
tot de ambities. Dit schooljaar zien we daarin op alle vakgebieden een daling ten opzichte
van vorig jaar. We kunnen dit op dit moment niet verklaren, en gaan dit nader onderzoeken.
De trend van de afgelopen 3 jaar laat zien dat groep 3 start met een brede middenmoot op
alle vakgebieden, en dat dit in de volgende schooljaren smaller wordt.
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Rekenen en Wiskunde

Vorig jaar was de aanbeveling van de rekenwerkgroep om het automatiseren in de groepen
3 en 4 te versterken. Eén van de mensen van de werkgroep heeft de cursus ‘met sprongen
vooruit’ gedaan. Zij heeft dit in haar eigen groep met veel plezier toegepast. Komend
schooljaar gaan de leerkrachten van groep 1/2 en die van groep 3 de cursus volgen.
Daarmee hopen we het automatiseren een boost te geven.

Spelling

We zien dat sinds we werken met de Cito 3.0. in de groepen 3 en 4 de resultaten lager zijn
dan de jaren ervoor. Ook is er een verschil zichtbaar met de groepen 5 t/m 8, die de oude
toetsen van Cito nog doen.
Groep 3 werkt zonder methode bij het taalonderwijs. Spelling heeft hierin dagelijks een plek
in de vorm van letter-, woord- en zinnendictee. We bekijken aankomend jaar of de daling
samen hangt met de gelaagde invoering van de 3.0. Daarnaast gaan we aan de hand van de
kwaliteitskaarten bekijken welke interventie er mogelijk kan worden ingezet om het
spellingsniveau te verbeteren.
Begrijpend lezen

Begrijpend lezen is een vaardigheid waarbinnen het OGO een groot beroep op wordt
gedaan. Dit jaar valt op dat er aan de landelijke standaard wordt voldaan . Ook is te zien dat
10

de schoolambitie in de groepen 4, 5 en 6 niet wordt gehaald, maar dat deze in de groepen 7
en 8 wel gehaald wordt. Deze trend zien we de afgelopen 3 jaar terug.
DMT

Dit schooljaar zijn we schoolbreed overgegaan op de nieuwe DMT en AVI. Hier is ook een
nieuwe normering aan gekoppeld. De ambitie hebben we ten opzichte van vorig schooljaar
niet veranderd. We zijn tevreden met de resultaten.
Verlengen-versnellen (in aantallen)
Groep
1-2
3
4
5
6
7
8

Verlenging
5
2

Versnelling
1

1

Bij alle kinderen die een verlenging hebben is met ouders besproken en met wederzijds
goedvinden over besloten.
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Eindtoets en uitstroom VO

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Aantal deelnemende leerlingen

69

36

60

Aantal leerlingen in leerjaar 8

72

36

61

Aantal leerlingen op school

497

543

567

Aantal ongewogen leerlingen

481

530

553

Percentage gewogen leerlingen

3%

2%

2,5 %

CITO

CITO

CITO

Ongewogen

Ongewogen

Ongewogen

536,8

534,9

535,7

536,0

537,5

534,5

Naam Eindtoets
Inspectienorm bij eindtoetsgemiddelde
Landelijk gemiddelde
EINDTOETS

Uitstroomgegevens naar het Voortgezet Onderwijs 2018 - 2019
schooljaar
Totaal aantal leerlingen groep 8

2018/2019
61

PRO/VSO
VMBO-B /K

20%

VMBO-T

10%

KOPKLAS
VMBO-T-HAVO
HAVO

15%

HAVO-VWO

10%

VWO

45%
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5. Passend Onderwijs
5.1 Versterking van de basisondersteuning
De BOE is een OGO school en op de hele school wordt gewerkt met verbeterplannen rond
dit concept. Deze plannen worden per bouw aan het begin van het jaar gemaakt en
uitgevoerd (zie jaarplan 2019-2020). De bouwen zijn hier in verschillende stadia mee bezig.
Binnen het OGO ligt de kans om leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften die gebruik
maken van een arrangement, volwaardig mee te laten doen in het themaonderwijs.
5.2 Arrangementen
Voor een aantal leerlingen op de BOE is extra ondersteuning nodig om onderwijs te kunnen
volgen. Dat noemen wij een arrangement.
In de school maken 20 leerlingen gebruik van een arrangement.
5.3 Verantwoording extra ondersteuning
De arrangementen worden verzorgd door de Ondersteuner Passend Onderwijs, zij werkt
met de leerlingen in kleine groepjes en geeft ondersteuning aan de leerkracht in de klas. De
hulp wordt zoveel mogelijk in kleine groepjes gegeven omdat leerlingen ook van elkaar
leren. De ondersteuning in de klas richt zich op de leerkrachten en de interactie met de
leerling en de groep.
5.4 Ondersteuner Passend Onderwijs
We werken op de BOE met een Ondersteuner Passend Onderwijs. Zij werkt 4 dagen in de
week met de leerlingen die een arrangement hebben. Zij ondersteunt leerlingen en
leerkrachten in het geven van passend onderwijs.
Bij het passend onderwijs zijn ook stagiaires ingezet van de HVA pedagogiek. Tot kerst waren
er twee stagiaires, later één die 4 dagen in de week met leerlingen werkte.
5.5 Verwijzingen
We hebben voor één leerling extra bekostiging aangevraagd vanuit het bestuur vanwege een
noodprocedure (bedrag ontvangen daarvoor) met behulp van een zorgstudent. De hulp is
ingezet op extra ondersteuning van de leerkracht tijdens het verwijzingstraject naar
SO(Speciaal Onderwijs). Verder is er extra ondersteuning geboden aan één leerling door een
docent van het Orion College die thuis onderwijs gegeven heeft op school. Er zijn dit
schooljaar drie leerlingen verwezen, één naar SBO en twee leerlingen naar het SO.
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6

Scholing

Het afgelopen jaar is er gebruik gemaakt van verschillende scholingstrajecten:
• Kartrekkers (gegeven door de Activiteit)
Drie teamleden hebben deze cursus met succes afgerond. We hebben nu acht
kartrekkers die het ontwikkelingsgericht onderwijs ‘trekken’.
• De basiscursus OGO (gegeven door de Activiteit)
Vijf leerkrachten hebben in company de basiscursus OGO gevolgd. Hiermee garanderen
we dat de basiskennis bij iedere leerkracht aanwezig is.
• Scholing op het gebied van schrijfonderwijs (gegeven door Suzanne van Norden en Lucie
Visch) voor alle groepen.
• meer kennis van spelactiviteiten tijdens het thema in groep 3 en groep 4;
• Wetenschap en technologie (gegeven door Stichting Techniektoppers). Dit jaar was het
eerste jaar van een tweejarig traject om de leerlijn Wetenschap en Technologie onder de
aandacht van leerkrachten te brengen.
• Cursus ‘met sprongen vooruit’ voor de groepen 3.
Verder volgen er 3 leerkrachten een Master (lerarenbeurs) en heeft een leerkracht de
opleiding Leidinggeven aan Schoolontwikkeling afgerond.
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7.

Organisatie & management

7.1 Managementteam
Het managementteam op de BOE is de kerngroep. De kerngroep bestaat uit vier mensen: de
schoolleider en de drie bouwcoördinatoren. De interne begeleiders overleggen met de
kerngroep. De bouwcoördinatoren overleggen met de leerkrachten van hun bouw.
De bouwcoördinatoren hebben wekelijks een overlegmoment met de leerkrachten van hun
bouw. Zij bespreken de lopende zaken die specifiek zijn voor hun bouw.
De kerngroep komt wekelijks bij elkaar om alle lopende zaken door te spreken. De IB-ers
schuiven daarbij aan om de zorg over de leerlingen te bespreken.
Dit jaar is er een directiewisseling geweest. De vacature van directeur is vervuld door de
adjunct directeur. Het kernteam heeft er voor gekozen de functie van adjunct directeur niet
gelijk te vervullen maar wil dit jaar onderzoeken welke managementstructuur passend is bij
de BOE. Hiervoor wordt een externe deskundige gevraagd.
7.2 De bemensing van het passend onderwijs
De bemensing van het passend onderwijs is op dezelfde manier als vorig jaar opgezet: twee
IB-ers (Pia van Til en Katrien van der Pol) en een Ondersteuner Passend Onderwijs (Olga van
Liebergen). Als gevolg van het leerkrachtentekort lukte het ons niet een vacature te
vervullen. Omdat een leerkracht voor de groep absoluut prioriteit heeft, is de OPO gevraagd
voor de groep te gaan staan. Hiermee kwam echter het aanbod voor het passend onderwijs
onder druk te staan. Gelukkig waren er twee stagiaires die onder begeleiding de
werkzaamheden van Olga konden overnemen.
7.3 Klassenobservaties en gesprekkencyclus
De jaarlijkse gesprekkencyclus is gecontinueerd. De gesprekkencyclus geeft enerzijds inzicht
in de functievervulling van de medewerker, anderzijds kunnen er maatregelen getroffen
worden waaraan rechtspositionele gevolgen voor de medewerker kunnen zijn verbonden.
Een aantal leerkrachten hebben naar aanleiding hiervan een vaste aanstelling gekregen.
7.4 Werkverdelingsplan
Naast lesgevende taken hebben leerkrachten een aantal taakuren. Deze worden ingezet
voor het organiseren van feestdagen zoals Sinterklaas, het doen van bestellingen maar ook
om mee te denken over schoolinhoudelijke zaken. Voorbeelden hiervan zijn taal, rekenen,
ICT, pedagogisch klimaat, kunst & cultuur en portfolio. Het afgelopen jaar hebben we extra
aandacht besteed aan Wetenschap en Technologie. De werkgroep heeft een subsidie
aangevraagd en een tweejarige scholing ingekocht, waarvan we het eerste jaar hebben
afgerond.
Het aantal taakuren hangt af van de werktijdsfactor en was vastgelegd in de CAO. In de
nieuwe CAO is er sprake van een werkverdelingsplan: het team komt bij elkaar om over de
verdeling van het werk in het komende schooljaar te praten. De personeelsgeleding van de
MR controleert of dit gebeurt en er draagvlak is voor het plan.
Dit schooljaar hebben we twee studiemomenten gehad waar het werkverdelingsplan
besproken is. In grote lijnen was het team tevreden over de manier waarop het onderwijs op
de BOE georganiseerd is. Wel werd de wens uitgesproken om het inzetten van taakuren en
de organisatie van werkgroepen in het komend schooljaar anders aan te pakken. Hier maken
we aan het begin van het schooljaar 2019-2020 een start mee.
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8.

Financieel beleid

Hieronder de realisatie van de begroting van het schooljaar 2018-2019.

Jaar- begroting

Realisatie

(3.1) RIJKSVERGOEDINGEN

2.454.181

2.583.190

(3.2) OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN
(3.5) OVERIGE BATEN
Totaal BATEN

102.192
23.209
2.579.582

118.857
48.634
2.750.681

2.307.459
55.227
96.391
53.529
76.375
2.588.982

2.503.518
40.598
94.255
45.442
58.301
2.742.114

-9.400

8.567

BATEN

LASTEN
(4.1) PERSONELE LASTEN
(4.2) AFSCHRIJVINGEN
(4.3) HUISVESTINGSLASTEN
(4.4) OVERIGE INSTELLINGSLASTEN
(4.5) LEERMIDDELEN
Totaal LASTEN

Saldo Baten en Lasten

De werkdrukgelden zijn vooral geïnvesteerd in het aannemen van extra handen in de klas. In
alle bouwen zijn deze middelen hiervoor ingezet.
Budget aanpak werkdruk 2018/2019
Extra handen in de klas RT in de MB
Extra ondersteuning passend onderwijs
Extra ondersteuning IB
Extra handen in de klas OB
Extra handen in de klas BB
stawerkplekken
totaal besteed

wtf
0,6
0,2
0,1
0,2
0,6

79175
31772
14232
7116
8340
21159
360
82979

Naast de bestaande reguliere (normale) bekostiging geldt er voor leerlingen met een
onderwijsachterstand een aanvullende financiering. Deze 'gewichtenregeling' bepaalt of een
school extra middelen krijgt van de overheid om kinderen met een onderwijsachterstand te
helpen. Het gaat hierbij om leerlingen in groep 1 en 2. Op de BOE vallen 11 leerlingen onder
deze gewichtenregeling. Vanaf volgend jaar is deze regeling niet meer van kracht.

9.

Huisvesting en schoolomgeving

9.1 Schoolplein
Deze zomer zou gestart worden met de aanleg van het nieuwe schoolplein. Dit heeft een
vertraging opgelopen; nog steeds is niet duidelijk wanneer er begonnen wordt. Het
speelkasteel op het plein is echter niet veilig en wordt tot nu toe provisorisch gerepareerd,
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met het idee dat de nieuwe speeltuin binnenkort gebouwd gaat worden. Aangezien
onduidelijk is op welke termijn dit gebeurt, dringen we er daarom bij de gemeente op aan
het toestel te vervangen voor een veilig speeltoestel.
9.2 Dependance
Zoals het zich nu laat aanzien zal de opbouw van de school in de toekomst bestaan uit drie
groepen 7 en drie groepen 8. Op dit moment zijn er echter geen zes lokalen beschikbaar op
de Kleine BOE. Na overleg met de gemeente is er toestemming om een aantal lokalen van de
bovenverdieping van de dependance te gebruiken. Het opknappen van deze lokalen zal
komend jaar plaatsvinden.
9.3 Verkeersveiligheid
Vanaf de verhuizing naar de dependance, in februari 2017, zijn wij met de gemeente in
overleg over twee zaken ten aanzien van de verkeersveiligheid:
• de verkeersveiligheid in de kleine Wittenburgerstraat;
• de verkeersveiligheid in de Czaar Peterstraat.
Bij de verkeersveiligheid in de Kleine Wittenburgerstraat is inmiddels een Schoolzone
aangegeven door middel van belettering op de straat en aanwijsborden.
Om de veiligheid in de Czaar Peterstraat te verbeteren is er een schouw geweest en zijn
buurtbewoners, ouders en medewerkers van de school gevraagd om hun ervaringen te
delen middels een enquête. De resultaten en/of aanbevelingen zijn nog niet bekend.
Ondertussen blijft er rond de school wel een gevaarlijke verkeerssituatie bestaan. De
traagheid waarmee dit door de gemeente wordt opgepakt is ons een doorn in het oog.
Dit punt staat daarom ook nog steeds zowel op de agenda van de MR en de kerngroep.
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10.

Overige

10.1 WMK-PO (Werken Met Kwaliteit Primair Onderwijs)
WMK-PO is een kwaliteitsinstrument ontwikkeld voor basisscholen en is gebaseerd op het
Toezichtkader Primair Onderwijs. Hiermee kunnen vragenlijsten ingezet worden om de
kwaliteit te meten bij ouders, leerlingen en leraren. Er zijn dit schooljaar vragenlijsten van
WMK-PO voor leerkrachten, ouders en voor de leerlingen van de bovenbouw afgenomen.
Vragenlijst voor ouders
In de maand april 2018 zijn de vragenlijsten voor ouders afgenomen.
In april 2018 hebben de ouders de mogelijkheid gehad om hun mening te geven over onze
school. Er zijn door ouders vragenlijsten ingevuld.
De respons op de vragenlijst was 54%. 210 van de 388 respondenten heeft deze ingevuld.
Het responspercentage is goed. Daardoor krijgt de school een heel goed beeld van haar
kwaliteit. Ouders geven de school als rapportcijfer een 7,8. Daarmee scoort de school ruim
voldoende. De ouders zijn op de hoogte gesteld van de uitkomsten van de vragenlijst.
Vragenlijst voor leerlingen
In mei 2018 is de vragenlijst voor de leerlingen van groep 6, 7 en 8 afgenomen. De vragen
gingen over de sociale veiligheid op onze school. 131 van de 154 van de leerlingen heeft de
vragenlijst ingevuld (85%). De leerlingen scoren de school 3,32 op een schaal van 0-4
Daarmee scoort de school ruim voldoende.
Vragenlijst voor leerkrachten
Ook de medewerkers (56%) hebben een vragenlijst ingevuld. Zij scoorden de school een 3,37
op een 0-4schaal. Daarmee scoort de school ruim voldoende.
10.2 Verslag TSO
Algemene informatie
Er is nog steeds een toename van het aantal kinderen dat overblijft.
We zien steeds vaker dat kleuters vanaf de eerste schooldag 4 dagen bij de TSO
ingeschreven worden.
Financiën
De financiële middelen laten het toe dat we meer overblijfkrachten kunnen inzetten en
verschillende activiteiten kunnen aanbieden. Dit draagt bij aan de veiligheid en het plezier
van de kinderen.
Professionalisering
Er worden veel vaardigheden gevraagd van de overblijfmedewerkers om de kinderen op een
pedagogisch verantwoorde manier te laten eten, spelen en hen tot rust te laten komen.
De overblijfmedewerkers kregen in het begin van het schooljaar de training “Grenzen
stellen en conflicthantering”. De cursus werd door Kinderstralen aangeboden en werd met
veel enthousiasme ontvangen. De overblijfmedewerkers hebben de wens om elke jaar een
training te volgen.
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10.3 Verslag Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) 2018-2019
Samenwerking locaties en overdracht
De opdracht van de gemeente Amsterdam is dat er overdracht plaatsvindt van het de
kinderdagverblijven naar de school. Er kan gebruik gemaakt worden van het Uniform
Overdrachts formulier
In het schooljaar 2018-2019 is de samenwerking met kinderdagverblijf Roomtuintjes
opnieuw opgepakt na wisselingen van de contactpersonen aldaar. Het uitwisselen van
overdrachten met deze contactpersonen gaat nog moeizaam.
De eerste stappen met de samenwerking met kinderdagverblijf De Wereldkids zijn gezet.
De samenwerking mat peuterspeelzaal De Kraai verloopt goed.
Dit schooljaar was een PM-er twee dagen per week werkzaam op school in haar rol als
combinatiefunctionaris. Dat is zeer goed bevallen. Door een terugloop in het aantal
geïndiceerde aanmeldingen op de school komt de school volgend schooljaar helaas niet
meer in aanmerking voor de subsidie combinatiefunctionaris.
Zorg voor doelgroep leerlingen
Op de BOE hebben we de zorg voor doelgroepkinderen kunnen versterken door de inzet van
de combinatiefunctionaris en een onderwijsassistent VVE.
De combinatiefunctionaris:
Een PM-er (pedagogisch medewerkers) werkzaam bij peuterspeelzaal de Kraai, heeft het
afgelopen schooljaar in de 6 kleutergroepen de jongste kleuters ondersteund in het wennen
op school en heeft ondersteuning geboden aan groepjes jonge leerlingen die extra aandacht
op een of meerdere van de 5 ontwikkelingsgebieden nodig hebben.
De inzet van de combinatiefunctionaris werd door de leerkrachten als zeer positief ervaren.
De jonge startende kinderen kregen begeleiding van de combinatiefunctionaris bij het
wennen aan schoolse activiteiten. Ook verliepen de warme overdrachten nu op natuurlijke
wijze.
Leerkrachten kregen meer inzicht in het werk van de PM-er en andersom kreeg de PM-er die
op de school aanwezig was als combinatiefunctionaris goed zicht in wat er van jonge
kinderen gevraagd wordt als zij starten op de basisschool.
Nadeel voor de peuterspeelzaal was dat zij de PM-er misten op de dagen dat zij op de school
werkzaam was, zij was nog slechts twee dagen op haar eigen aanwezig.
Daarnaast moest de combinatiefunctionaris regelmatig toch de peutergroep draaien op de
dagen dat zij eigenlijk op school zou werken. Dit omdat er een tekort aan arbeidskrachten is
in de kinderopvang.
Van de 18 uur die de school kreeg toegewezen kon zij er maar ook 12 invullen.
Het geld van de overgebleven 6 uur per week is niet door de school uitgegeven, simpelweg
omdat er geen personeel vanuit Dynamo te vinden was die deze taak zou kunnen vervullen.
We hebben veel van de functie combinatiefunctionaris geleerd. Volgend schooljaar komt de
school niet in aanmerking voor deze functie daar er minder geïndiceerde kinderen
doorstromen vanuit de Voorschool naar de Vroegschool.
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De onderwijsassistent VVE:
Deze functie is in het komende schooljaar 2018-2019 uitgebreid naar twee dagen, zodat nu
alle doelgroepkinderen aan bod kunnen komen.
De inzet van de onderwijsassistent was dit schooljaar voornamelijk buiten de groep. Volgend
schooljaar zullen wij de onderwijsassistent grotendeels gaan inzetten in de groepen zelf.
Door mee te spelen met de kinderen binnen de thema onderwerpen kan zij de taal, het spel
en de sociale vaardigheden versterken.
Pak je kans:
de Talentenschool die de cursus Taal is Leuk gaat aanbieden in groep 1 t/m 8 in
samenwerking met de groepsleerkrachten aan kinderen die taalondersteuning kunnen
gebruiken.
Het TOP-traject:
Het TOP-traject: de groep ouders met een meertalige achtergrond de kans bieden hun
Nederlands te versterken en kennis te maken met de Nederlandse schoolcultuur middels de
Taal & Ouderparticipatie cursus, een taalcursus die ouders tegelijkertijd wegwijs maakt in
het onderwijs systeem van de school.
Oudercontactmedewerker/ouderkamer
Dit jaar hebben we kritisch gekeken naar de opbrengsten van de ouderkamer.
Gebleken is dat een relatief kleine groep ouders gebruik maakte van de faciliteiten van de
ouderkamer.
Wat wel succesvol bleek was dat een groep ouders goed de weg weten te vinden naar de
OCm-er om hen wegwijs te maken binnen de school of de loketten van de gemeente voor
middelen ter ondersteuning van het onderwijs van hun kind.
We zijn tot de conclusie gekomen dat er een andere aanpak van ouderbetrokkenheid
ontwikkeld moet worden binnen de school.
1. De OCM-er een dagdeel per maand behouden voor het ondersteunen van ouders
zoals hierboven beschreven.
2. Een goed aanbod van workshops voor alle ouders van de school.
Volgend schooljaar gaat een werkgroep hiermee aan de slag.
Doelen van het schooljaar 2019-2020:
Overdracht: de VVE coördinatoren gaat er zorg voor dragen dat de warme overdrachten
tussen leidsters en leerkrachten weer gaan plaats vinden zoals dat was voordat de
combinatiefunctionaris hier zorg voor droeg.
•
•

•
•

De VVE coördinator moet zorg dragen voor het op gang komen van schriftelijke dan
wel warme overdrachten met kinderdagverblijven
De al ingezette zorg op de voorschoollocaties tijdig overdragen, zodat de school gelijk
de al opgezette ondersteuning kan inzetten en laten doorlopen. Samenwerking IB-ers
van de verschillende locaties.
De VVE ondersteuning in de kleuterklassen optimaliseren: inzet op taal binnen het
themaspel
De Talentenschool: de Talentenschool blijft aan de groepen 1-2 onder schooltijd een
Voorleescursus aanbieden. Daarnaast bieden zij door het schooljaar heen de cursus
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“Taal is leuk” aan op verschillende niveaus aan de groepen 3 t/m 8. De laatste cursus
is een naschoolse cursus. Daar de cursus betaald wordt vanuit een door de school
aangevraagde subsidie kunnen leerkrachten zelf kinderen voorselecteren.
Leerkrachten – medewerkers betrokken voorscholen
• Komen tot goed overleg en goede en tijdige schriftelijke overdracht en tijdig
aangeven van zorg volgens de overdracht procedure zoals die is opgesteld door de
Gemeente Amsterdam
Ouders:
• Nieuwe bredere opzet ouderbetrokkenheid door werkgroep Ouderbetrokkenheid
• Inzet voormalig Oudercontactmedewerker op ondersteuning ouders bij het invullen
van formulieren en aanvragen.
• Het TOP-traject: de groep ouders met een meertalige achtergrond de kans bieden
hun Nederlands te versterken en kennis te maken met de Nederlandse schoolcultuur
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10.4 Verslag van en door de leden van de OR (Ouder Raad)
Jaarverslag Ouderraad BOE 2018-2019
Elk jaar gaan en komen er leerlingen dus elk jaar wisselt ook de samenstelling van de
Ouderraad (OR). Dit jaar bestond deze uit:
Berend Brock (voorzitter)
Chaka Starke (secretaris)
Hinde ten Berge (penningmeester)
Tom Decates
Lizza Hettema
Sanaa Oubaha
Khadija Boukhim
Leontine van Weerdenburg (leerkracht 1/2B)
Caroline Bouwman (leerkracht 4A)
Tamar Süss/ Ingrid de Haan (directie)
Schoolfotografie
Op 15, 16 en 17 oktober was er weer een schoolfotograaf geregeld door de OR die op de
Grote BOE mooie foto's heeft gemaakt van alle kinderen, broertjes/zusjes-foto's en
natuurlijk klassenfoto's.
Sinterklaas
Op 5 december 2018 bezocht Sinterklaas onze school. Gelukkig waren er ook dit jaar ouders
die hem mede welkom heetten, muziek voor hem maakte met de Pepernotenband, koffie en
thee rondbrachten en uiteraard vooraf geholpen hadden om de school mooi te versieren
met o.a. een heuse stoomboot in de hal.
Op 7 december werden beide locaties alweer omgetoverd naar Kerstsferen, dit jaar helaas
voor het laatst met echte kerstbomen (op last van de brandweer).
Verhalenkaravaan
Op 12 december vond de Tweede Verhalenkaravaan plaats, met 10 prachtige verhalen van
ouders over licht in donkere maanden en andere mid-wintertradities uit de rijke culturele
diversiteit van de BOE populatie. Wat is “midwinter” in een cultuur die op de evenaar
woont? Waar komt die Kerstboom eigenlijk vandaan?
Kerstdiner
Op 20 december hadden alle kinderen Kerstdiner in de klas – superspannend! – met hulp
van 2 ouders per klas. Een mooie BOE traditie is de Kerstkwek op het schoolplein voor alle
ouders die wachten tot hun kroost is uitgegeten. Helaas kon deze dit jaar niet doorgaan
wegens (dreiging van) zeer slecht weer – én helaas te weinig hulpouders. We zijn bezig dit
jaar een plan B te hebben...
Op vrijdag 21 december hebben we met 6 ouders alle decoraties ook weer netjes
opgeruimd.
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Koningsspelen
12 april waren de Koningsspelen waaraan de kinderen van groep 3 hebben deelgenomen. Dit
was geregeld door Sciandri, waarvoor dank!
BOE-lympics
Op vrijdag 7 juni hadden de kleuterklassen sportdag in het Funenpark, begeleid door onze
kinderen uit de groepen 8.
De sportdag voor de groepen 4 tot en met 8 vond plaats op 14 juni
] op het Sportterrein van atletiekvereniging AV23. Omdat alle groepjes door ouders begeleid
worden is dit één van de OR activiteiten waarbij we de meeste vrijwilligers nodig hebben –
ook voor organisatie en versnaperingen. Maar dus ook een prachtgelegenheid om andere
ouders te leren kennen!

Paashaas & afscheid Tamar
18 april hees Tamar Süss zich voor het laatst in het prachtge Hazenpak om alle kinderen op
Paaseitjes te trakteren. Zij is directrice geworden op een andere school. De OR heeft haar
namens alle ouders bedankt voor haar werk op de BOE en een presentje overhandigd op
haar officiële afscheid op 20 juni.
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Avondvierdaagse
3, 4, 5 en 6 juni namen we weer met een heel grote groep leerlingen en ouders deel aan de
Avondvierdaagse in Amsterdam Oost: 256 kinderen, dus de helft van de school! Buiten
meelopen hebben we daarvoor ook ouders nodig die halverwege elke wandeling
versnaperingen uitdelen én op het einde de medailles uitreiken, wat gelukkig weer erg
gezellig was. We hebben zelfs het buurtblad 1018 gehaald!

Eid al Fitr (Suikerfeest)
12 juni hebben we Eid al Fitr op het schoolplein gevierd. Dit smaakte absoluut naar meer,
ookal hadden we pech met de regen. De samenwerking met de Talentenschool en Sciandri
was fijn. Er is een bescheiden bedrag van (door de OR afgerond) € 200,- binnengekomen
voor het Rode Kruis.
Schoolreisjes
De schoolreisjes waren weer grote successen. Fijn voor de OR was ook dat het vervoer heen
en terug goedkoper was dan vorig jaar omdat er bijtijds bussen besteld waren en soms
gekozen is voor Openbaar Vervoer.
Zomerfeest
Het Zomerfeest was een groot succes, met allerlei heerlijke gerechten van onze kinderen
met een taart voor de klas met de beste kraam. Sciandri verzorgde wat extra spellen bij de
speeltoestellen. En op het podium zongen de zanggroepjes van juf ….[Wietske?] voor ons,
met een prachtig intermezzo van eigen nederlandstalige liedjes door BOE-mama Eva
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Zwaving. Ook heeft de bar een leuk bedrag opgehaald voor het vervangen van de boeken in
onze schoolbibliotheek.

Dit jaar anders: het Zomerfeest vond op 26 juni (al) plaats, dus niet in de allerlaatste
schoolweek. Dit betekent een verlichting van de belasting van zowel ouders, leerkrachten en
uiteraard kinderen in die laatste, hectische week maar vooral een veel grotere
betrokkenheid van de achtstegroepers bij het Zomerfeest. De laatste week staat zo veel
meer in het teken van hun afscheid van school, met de musical (ook deels door de OR
bekostigd), Onder de Bogen en hun laatste klassefeest(en).
Financiën
Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de ouderbijdrage die gelukkig door de meeste ouders
betaald wordt – met van sommige ouders zelfs een extra solidariteitsbijdrage voor gezinnen
die het echt niet kunnen missen. Uiteraard veel dank aan jullie allemaal!
Dit jaar hebben we het systeem SchoolKassa ingevoerd wat voor onze penningmeester een
heel groot karwei was. Ondanks wat haperingen heeft dit de betaling een stuk makkelijker
gemaakt waardoor flink meer ouders – en eerder – de ouderbijdrage betaald hebben.
Zin om mee te helpen??
Meld je aan via SchouderCom of direct bij één van ons op het schoolplein voor de OR of voor
een specifieke activiteit!
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10.5 Verslag door de leden van de MR (Medezeggenschapsraad)
Jaarverslag MR 2018-2019 BOE
In dit verslag verantwoordt de MR zich naar haar achterban over de onderwerpen waar zij
het afgelopen jaar zich mee bezig heeft gehouden.
Het eerste deel betreft de formele advisering en instemming over onderwerpen zoals in de
wet is benoemd.
Het tweede deel geeft een overzicht van onderwerpen die hebben gespeeld en spelen, maar
waarbij (nog) geen sprake was van advies of instemming.
Besluiten MR
25-9-2018
Nieuwe website
Ingestemd
6-11-2018

Ingestemd met de verhoging van de
ouderbijdrage op voordracht van de ouderraad

Ingestemd

6-11-2018

Schoolgids 2018-2019

Ingestemd

18-12-2018

Begroting 2019

Ingestemd

18-12-2018

SOP

Ingestemd

16-4-2019

Vakantierooster 2019-2020

Ingestemd

16-4-2019

Formatie 2019-2020

Ingestemd

Openstaande besluitzaken
• Het schoolplan 2019-2023
• Schoolgids 2019-2020
• Werkverdelingsplan (PMR)
OVERIGE BESPROKEN ONDERWERPEN
Wisseling leden MR
Sinds het begin van het schooljaar heeft leerkracht Lingly Muller het voorzitterschap overgenomen
van Claudia Beemster.
Ter vervanging van leerkracht Danielle Michels is Katrien van der Pol toegetreden tot de MR.
Halverwege het schooljaar is Sascha Kool toegetreden als vervanger van de gestopte Claudia
Beemster.
GMR
Roel Pieters heeft dit jaar zitting genomen in de GMR
Schoolplein
De MR heeft dit jaar vinger aan de pols gehouden over de voortgang van de aanleg van de nieuwe
speeltuin en aanpassing van het schoolplein. Wegens externe vertraging, is er nog geen start
gemaakt.
Scheiden cito en portfolio gesprekken
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De evaluatie van de scheiding van Cito en porfolio toonde dat het positief is uitgepakt. De
leerkrachten waren zeer positief en voelen een werkdrukvermindering en meerwaarde in de
portfoliogesprekken in deze vorm. Slechts weinig ouders hebben aparte Cito-gesprekken
aangevraagd.
De werkgroep is bezig met een finetuning en de MR zal dit monitoren.
Nieuwe directeur
Namens de MR heeft Aart Helder als ouder plaatsgenomen in de Benoemings Advies Commissie
voor een nieuwe directeur. Dit traject heeft geleid tot de aanstelling van Ingrid de Haan die met
ingang van het nieuwe schooljaar haar positie als adjunct inruilt voor die van directeur.
Gebruik ouderportaal Parnassys
Om inzicht te verstrekken aan de ouders over de citotoetsresultaten is vorig jaar het ouderportaal
van Parnassys (het leerling-administratiesysteem) opengezet.
De algemene conclusie was vorig jaar dat onvolledige en incomplete informatie zichtbaar is en te
weinig toetsinformatie. Vooral het ontbreken van voortgangsindicatie (de ‘lijntjes’ van de cito) is
een nadeel.
Door technische tekortkomingen in de systemen is het (nog) niet mogelijk de resultaten van de
methodetoetsen online te zetten.
Het portaal wordt nog steeds ge-evalueerd en de MR zal dit monitoren.
Verkeersveiligheid rondom BOE en Kleine BOE
Op verzoek van de schoolleiding heeft de MR bij de gemeente vorig jaar benadrukt dat de
verkeersveiligheid rondom BOE en Kleine BOE onvoldoende is.
De situatie bij de Kleine BOE is aangepast met duidelijke markeringen op het wegdek.
Helaas moeten wij concluderen dat de onveilige situatie bij de Czaar Petersstraat nog niet is
aangepast. Wij blijven hier actief in om dit ook zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.
Seksuele ontwikkeling
De MR heeft het onderwerp seksuele ontwikkeling op de agenda van de directie gezet. Natasha
heeft vanuit haar expertise gesprekken gevoerd met het kernteam om dit onderwerp breder in het
lesprogramma op te nemen.
Lesaanbod Engels
De MR heeft ongevraagd advies uitgebracht voor versterking van het lesaanbod Engels. De BOE
begint later dan vele andere scholen met Engels en we hoorden geluiden dat kinderen van de BOE
op de middelbare school een achterstand hadden op kinderen van andere scholen.
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Financieel overzicht
Grootboek

Omschrijving

Medezeggenschapsraad/OR

0024DP1850580 cadeau mr lid

Medezeggenschapsraad/OR

0024DP1950043 abonnement MR m

254,99

Medezeggenschapsraad/OR

0024DP1950296 etentje MR

550,00

Totaal:

Realisatie
50,00

854,99
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