Jaarverslag 2020- 2021 van
Basisschool Oostelijke Eilanden

Onderdeel van Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Amsterdam

0

Inhoudsopgave
Inleiding

1

2. De school

2

3. Evaluatie van het jaarplan 2020-2021

9

4. Opbrengsten en resultaten

13

5. Passend Onderwijs

18

6. Scholing

20

7. Organisatie & management

21

8. Financieel beleid

22

9. Huisvesting en schoolomgeving

24

10. Overig

25

11. Verslag TSO

26

12. Verslag Voor en Vroegschoolse Educatie

27

13. Jaarverslag ouderraad

28

14. Jaarverslag MR 2020-2021

30

1

Inleiding
We kijken terug op een uitzonderlijk jaar dat vooral in het teken stond van corona. Naast de lockdown en
andere coronamaatregelen waar we ons aan moesten houden, had de BOE als eerste school in Nederland
te maken met een grote uitbraak van de Engelse variant. Dit heeft een zware wissel getrokken op alle
mensen die betrokken waren bij school.
In de laatste maanden van het jaar werd het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in het leven geroepen
door het kabinet. De komende twee jaar is er extra geld beschikbaar om eventuele
onderwijsachterstanden aan te pakken.
De NPO-plannen van de BOE kunt u in de bijlage van dit jaarverslag lezen.
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 2020-2021 zijn weergegeven. De illustraties zijn gemaakt van het werk van onze leerlingen.
We hopen dat u na het lezen van dit jaarverslag een goed beeld heeft gekregen van het schooljaar
2020-2021 op de Basisschool Oostelijke Eilanden.

Ingrid de Haan
directeur
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2.

De school

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, één 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. De laatste tijd merken we dat hier een ontwikkeling gaande is: de scheidingslijn tussen de
bouwen ligt minder vast. Ook in groep 5 kunnen via spel taal-en rekenvaardigheden aangeboden worden
en in de onderbouw kunnen goede onderzoeksvragen uitgewerkt worden.
In alle groepen wordt rond thema’s gewerkt. Vanuit deze thema’s worden activiteiten aangeboden, zoals
lees- en schrijfactiviteiten, reken- en wiskunde activiteiten, spelactiviteiten, kringactiviteiten en bouw- en
constructieve activiteiten. Vanaf groep 5 worden ook de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis,
biologie en techniek geïntegreerd in de thema’s. Het aanbod is gevarieerd en gericht op de brede
ontwikkeling van het kind. De ontwikkeling wordt vastgelegd in kinderdagboeken van HOREB (groep 1-2) of
portfolio’s (groep 3 t/m 8).
Wij zijn erg trots op deze manier van onderwijs. Het stelt ons in staat om een rijke leeromgeving neer te
zetten waarin het mogelijk is te differentiëren. In een thema ‘ondernemen’ kan de ene leerling een
bedrijfsplan schrijven, terwijl de andere de boodschappen doet voor het te verkopen product. Alle
leerlingen dragen bij aan het gezamenlijke eindproduct, ieder op het niveau dat voor die leerling passend
is. Voorbeelden van een eindproduct zijn een zelf uitgegeven kookboek in groep 8, een
sollicitatieprocedure voor de vacaturebank van groep 7 of een schoonmaakdag in de buurt georganiseerd
door groep 6.
Wij zijn ook trots op de Klusklas, die dit jaar is opgezet en in de laatste periode van het schooljaar in
gebruik is genomen. De Klusklas is bedoeld voor leerlingen in groep 7-8 die moeite hebben met de lesstof
en hun motivatie voor school daardoor kunnen kwijtraken. In de Klusklas worden lesdoelen binnen het
thema op een praktische manier uitgevoerd. Zo kan bijvoorbeeld het rekendoel ‘breuken’ inzichtelijk
gemaakt worden door een plank te moeten verzagen in gelijke delen om iets te maken wat in het thema
gebruikt kan worden. Het ‘rekenen met geld’ door boodschappen te doen, enzovoort. Dankzij een subsidie
hebben we een lokaal op de Kleine Boe kunnen inrichten en kunnen we hier minimaal één dag in de week
lessen verzorgen.
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Het team
Het team bestaat uit 49 teamleden.
De samenstelling van het team op de BOE:
Onderwijzend personeel

34

Directie

1

Bouwcoördinatoren i.c.m. de functie van leerkracht.

3,

Intern begeleiders

2

Ondersteuner Passend Onderwijs

1

Leerkracht bewegingsonderwijs

2

Leerkracht beeldende vorming

1

Ondersteunend personeel

3

Conciërge/administratie

2

In dit schooljaar zijn er een aantal personeelswisselingen geweest. We zijn gestart met 7 mannen en 42
vrouwen.

Opbouw school 2020-2021
In oktober 2020 was het totaal aantal leerlingen 509, waarvan 261 meisjes en 248 jongens. Aan het eind
van het schooljaar telden we 273 meisjes en 267 jongens, in totaal 540 leerlingen.
Ter vergelijking: met de oktobertelling 2019 waren er 503 leerlingen en sloten we het jaar met 549
leerlingen.
Het afgelopen schooljaar was de school als volgt opgebouwd: zes onderbouwgroepen, drie groepen van
ieder leerjaar 3-6. Op de dependance huizen drie groepen 7 en twee groepen 8.
Hiermee is het leerlingenaantal zes meer dan het jaar daarvoor. Vorig jaar werd duidelijk dat sommige
groepen kleiner werden dan voorzien. De vraag was of we de voorgenomen opbouw van drie van alle
jaargroepen kunnen vasthouden of dat het nodig was om groepen samen te voegen. Dit vanuit zowel een
groepsdynamisch en financieel oogpunt. In het door de coronamaatregelen onregelmatige onderwijs van
het afgelopen jaar, hebben we die beslissing niet genomen. In het schooljaar 2021-2022 gaan we wel
samenvoegen: de drie groepen 6 worden twee groepen 7.

Personele ontwikkeling
Het schooljaar 2020-2021 begon met een aantal nieuwe leerkrachten in ons team. Zij zullen ook in het
volgend schooljaar bij ons blijven werken. Ook de intern begeleider die dit jaar is gestart krijgt een vaste
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aanstelling. Bij de uitbraak in februari werden meerdere leerkrachten ziek en hebben we invallers van
Lukida en ExcellentFlex ingezet om de groepen te bemensen. In de bovenbouw is een leerkracht langdurig
ziek en tot ons verdriet is onze remedial teacher overleden.
Het ziekteverzuim in het afgelopen schooljaar zag er anders uit dan andere jaren. Aan het begin van het
jaar was 5.7% van de leerkrachten ziek, tijdens de uitbraak liep dat op tot 23.5%. Gemiddeld in het jaar was
het ziekteverzuim 8%.
Aan het eind van het schooljaar hebben drie leerkrachten ontslag genomen: twee gaan dichter bij huis
werken. Eén zoekt een uitdaging op een andere OOadA school.

Lerarentekort
Door alle corona perikelen leek het lerarentekort wat naar de achtergrond te zijn verdwenen, maar het was
een enorme puzzel om de formatie rond te maken. Met de inzet van zij-instromers, de mobiliteit binnen
OOadA en leerkrachten die een uitbreiding wilden lukte het om het jaar te starten. We waren wel
genoodzaakt de hulp in te roepen van uitzendbureaus zoals ExcellentFlex en Lukida. Deze verzorgen ook
langdurige vervangingen. We hebben bezwaren tegen deze bureaus; het drukt zwaar op het budget van
scholen en zorgt voor ongelijke beloning en arbeidsvoorwaarden. Toch is het niet gelukt om zonder de
hulp van deze bureaus de formatie rond te krijgen.

Onderwijs in een bijzondere tijd
Na de zomer liep het aantal besmettingen weer op en namen we extra maatregelen naast de voorschriften
van het RIVM. We besloten het coronarooster te handhaven We zijn het jaar gestart met wisselende start-en
eindtijden, geen ouders in de school of op het plein. Alle kinderen bleven de hele dag op school, de
TSO-medewerkers verzorgden een half uur buitenspelen. Hierdoor veranderden de lestijden en hebben
we aan alle ouders een bijdrage voor de TSO gevraagd.
Een week voor de kerstvakantie kwam onverwachts het besluit van het kabinet dat er een nieuwe
lockdown aankwam en gingen we over op afstandsonderwijs. Die structuur stond al en kon snel opgepikt
worden. We organiseerden noodopvang en merkten dat hier veel meer gebruik van werd gemaakt dan in
eerdere lockdowns. De medewerkers die geen groep hadden konden we hiervoor inzetten. Officieel
hoefden we op de noodopvang geen onderwijs te verzorgen. Uiteraard wilden we dat wel: de inzet was om
zo min mogelijk achterstanden op te lopen. Alhoewel we probeerden om de leerlingen op de noodopvang
zoveel mogelijk mee te laten doen met het online aanbod van de leerkrachten lukte dat door de grote
aantallen leerlingen niet altijd.
De lockdown werd op 8 februari voor de scholen opgeheven; de kinderen mochten weer naar school.
Naast blijdschap dat we de leerlingen weer op school mochten ontvangen, waren er ook zorgen. De
Engelse variant was in opmars en die zou besmettelijker zijn en doorgegeven kunnen worden door het
jonge kind. Leerkrachten hadden geen mogelijkheid tot vaccinatie. We probeerden zoveel mogelijk
maatregelen te nemen om de risico’s te beperken. leerkrachten gebruikten spatschermen en maakten de
afstand voor de kinderen duidelijk door tape op de vloer of tafels rond leerkracht. In de onderbouw was dat
niet mogelijk. Helaas ontstond er anderhalve week na de opening een grote uitbraak, een paar dagen voor
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de voorjaarsvakantie. Dit heeft een enorme impact gehad op alle mensen die betrokken waren bij onze
school. Na de vakantie zijn we in fases opgestart, maar de angst en bezorgdheid bij ouders en
medewerkers van school is nog steeds voelbaar.

Ontwikkelingsgericht onderwijs
Per bouw wordt er een ontwikkelplan gemaakt, in iedere thema periode is er een bijeenkomst om hier met
elkaar aan te werken. Aan het eind van het jaar wordt dit plan geëvalueerd en een nieuwe gemaakt. Het
initiëren en schrijven van dit plan wordt gedaan in samenwerking met één van de mensen die de
kartrekkers cursus van de Activiteit hebben gevolgd. Het werken met het OGO jaarplan zorgt er voor dat er
een doorlopende ontwikkeling is op dit gebied.

Rekenen
Dit jaar heeft een werkgroep zich gebogen over de rekenmethode. De huidige methode Wereld in Getallen
4 is (boekhoudkundig) afgeschreven. Op dat moment ontstaat de keus om een nieuwe versie van dezelfde
methode aan te schaffen, of te kijken of een andere methode beter aansluit op de onderwijsbehoefte van
de leerlingen. Na onderzoek, zichtzendingen en testlessen is gekozen voor een andere methode: Pluspunt.
In het komend schooljaar zullen alle groepen met deze methode werken.

Taal
We onderscheiden technisch lezen, spelling, taalbeschouwing en begrijpend lezen.
Technisch lezen is het eigenlijke leren lezen, het is de vaardigheid van het omzetten van letters naar kIank.
Dit wordt in groep 3 aangeboden in de vorm van een taal circuit. Omdat er in de groepen 3 een groot
niveauverschil zit tussen de leerlingen is er voor gekozen het taal circuit te ondersteunen met een aantal
elementen uit de methode Veilig Leren Lezen Kim-versie. In groep 4 wordt de basis voor het technisch
lezen verder gelegd en leren de leerlingen vlot en vloeiend lezen met begrip. Hier wordt de methode
Estafette voor ingezet en worden er passende thema teksten gezocht. Deze ontwikkeling zet zich voort in
groep 5 waar veel tijd wordt besteed aan lezen en het oefenen op woord- zin- en tekstniveau.
Spelling wordt vanaf groep 4 aangeboden door het gebruik van de methode Spelling in Beeld 2. Op de
resultaten van dit gebied zien we in de afgelopen jaren een stijgende lijn.
Taalbeschouwing is het leren van de structuur van de tekst: wat is het begin, midden en einde van een
verhaal, wat is een alinea enz. Ook ontleden valt hieronder: wat is bijvoorbeeld het werkwoord of een
voegwoord. Dit gebeurt middels een methode (Taal in Beeld) maar ook door het schrijven van eigen
teksten. Dit wordt geleerd door de taalronde, waar u het resultaat van ziet in het rode schrift in het
portfolio.
Begrijpend lezen wordt aangeboden door het gebruik van teksten voor het thema en Nieuwsbegrip.
Zowel de methode Taal in Beeld als Nieuwsbegrip leveren naar ons idee niet voldoende op. Het heeft geen
samenhang met de thema’s en de scores op dit gebied zijn niet zo hoog als wij wensen. Op de studiedag is
dan ook de wens uitgesproken een samenhangend beleid te ontwikkelen waarin taal centraal staat.
Het gaat om de combinatie van leesplezier, taalbeschouwing en begrijpend lezen. Dit punt zal als werkpunt
in het jaarplan 2021-2022 terugkomen.
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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.
Door alle corona maatregelen is van samenwerking tussen de leerlingen nauwelijks sprake geweest. We
hopen dat dit in het komend schooljaar wel mogelijk is.
Op de Kleine BOE kunnen maximaal vijf groepen gehuisvest worden. Er wordt ruimte gemist om rustig met
leerlingen op de gang te werken met bijvoorbeeld een onderwijsassistent of een een begeleider passend
onderwijs. Hier hebben we een oplossing voor gezocht en gevonden. In de herfstvakantie van het volgend
schooljaar zullen geluiddempende schuifwanden geplaatst worden om de grote hal te kunnen gebruiken
als extra lokaal.

Ouderbetrokkenheid
In het afgelopen jaar zijn er vele nieuwsberichten uitgestuurd om ouders op de hoogte te brengen van de
maatregelen rond corona. Zeker tijdens de uitbraak in februari en de periode erna hebben we geprobeerd
zo helder mogelijk te laten weten wat er gebeurde en welke overwegingen we hadden bij soms moeilijke
beslissingen, zoals een schoolsluiting. We hebben aan de reacties van de ouders gemerkt dat dit werd
gewaardeerd. Het team van de BOE is erg blij met de ondersteunende reactie die ze van ouders mochten
ontvangen.
In het afgelopen jaar zijn de ouders niet of nauwelijks de school binnen geweest. Dit was een gemis voor
kinderen, ouders en leerkrachten. De betrokkenheid tussen thuis en school werd daarmee kleiner, ondanks
pogingen om elkaar toch te digitaal te bereiken. We hopen van ganser harte dat dit volgend jaar anders zal
zijn.
De taalcursus voor ouders is dit jaar ook weer gestart, de lessen hebben gedeeltelijk online
plaatsgevonden. Het workshop aanbod is komen te vervallen.

Schoolkrant en leerlingenraad
De Kaboem, de schoolkrant van de BOE is regelmatig uitgekomen en is een succes. De leerlingredactie
werkt onder begeleiding van een onderwijsassistent. De leerlingenraad heeft de statuten vastgesteld en
overleg met de directie en MR gehad. Komend jaar zullen er verkiezingen gehouden worden.

Werkgroepen
Voor de uitvoering van het schoolplan en de jaarplannen worden er werkgroepen samengesteld. Daarnaast
zijn er vaste werkgroepen zoals de Sintwerkgroep, leerkrachten die in de MR deelnemen en andere
schooltaken die uitgevoerd moeten worden om de school goed te laten lopen.
Sinds vorig jaar bestaat er een nieuwe werkgroep diversiteit/inclusiviteit. In het team bleek dit onderwerp
steeds meer te leven, na de dood van George Floyd en the Black Life Matters beweging werd het
onderwerp nog actueler. Een moment om met elkaar samen te komen om hierover van gedachten te
wisselen was er dit jaar niet. Wel zijn er goede artikelen uitgewisseld, is de bibliotheek opgeschoond met
diversiteit en representatie in het achterhoofd en is er een behoorlijke investering gedaan om in dit kader
boeken aan te schaffen. Op de eerste dag van de startweek komend schooljaar organiseert de werkgroep
een workshop.
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3.

Evaluatie van het jaarplan 2020-2021

Op de studiedag van 8 september 2021 heeft het team het jaarplan 2020-2021 besproken. Op het gebied
van OGO zijn we tevreden: de gestelde doelen zijn over het algemeen gehaald, wanneer we kijken naar de
periodes dat er weer fysiek les gegeven kon worden. Tijdens de lockdowns was dit ingewikkelder.
1. Ontwikkeling op het gebied van OGO
Wat

Resultaat

8

De BOE gaat verder met het verrijken en versterken van haar Ontwikkelingsgericht
Onderwijs concept (OGO).
❏ Het thema wordt in Horeb uitgewerkt (alle groepen), waarbij aandacht is voor
meerdere perspectieven. Wetenschap en Technologie krijgen hierbij extra
aandacht.
❏ De doelen zijn zichtbaar in de groepen (vanaf groep 3)
❏ Het thema wordt vormgegeven in een duidelijk zichtbare Sociaal Culturele Praktijk.
❏ In alle bouwen wordt Horeb gebruikt, het thema wordt vanuit verschillende
perspectieven bekeken. W&T wordt als een van de perspectieven meegenomen.
❏ De doelen zijn zichtbaar in alle groepen
❏ Er is een duidelijk zichtbare Sociaal Culturele Praktijk

Het tweede doel is niet volledig gehaald. Gedeeltelijk is dit te wijten aan de lockdowns, maar dat niet
alleen. Het vrijhouden van een leerkracht om met plusgroepen aan het werk te gaan komt regelmatig
onder druk te staan vanwege het lerarentekort. Er was niet voldoende tijd en aandacht om ook voor
onder-en middenbouw een structureel aanbod te verzorgen. Dit punt nemen we dan ook mee naar volgend
jaar.
2. Zorg en begeleiding: Meer- en hoogbegaafden
Wat

Resultaat
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❏ Het aanbieden van een gestructureerd aanbod voor de hoog- en meerbegaafden.
❏ 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. In de
groepsbesprekingen met de IB-ers worden deze groepjes samengesteld.
❏ Er wordt een werkgroep samengesteld zodat er een samenhang en doorgaande
lijn in de aangeboden lesstof gewaarborgd wordt.
❏ Werkgroep, IB en leerkrachten bedenken activiteiten waarbij hogere
denkvaardigheden van de leerlingen aangesproken worden. Die activiteiten
kunnen in en buiten de groep kunnen gedaan worden.
Dit gebeurt in groep 1 t/m 4 vanuit het spel bij het thema.
In groep 5 t/m 8 wordt dit gedaan bij het onderzoek en activiteiten rond het thema.
❏ Er is een gestructureerd aanbod voor de groepen 5-8 (plusgroep)
❏ Alle leerkrachten hebben een zeker aanbod in de thema’s, dit moet meer structuur
krijgen. Er is geen gestructureerd aanbod buiten de groep voor de leerlingen uit
groep 1 t/m 4
❏ De gegeven workshop meer- hoogbegaafden bracht niet op wat we gehoopt
hadden. Volgend jaar willen we nogmaals een scholing organiseren.

3. Passend onderwijs
Wat

Resultaat

❏ Door middel van vroegsignalering de leerlingen in beeld krijgen en passend
onderwijs bieden.
❏ Basisaanbod verstevigen door aandacht te besteden aan het aanbod op 3
niveaus. Hierdoor ontstaat ruimte voor de leerlingen met arrangementen.
❏ Kennis van en handelen binnen de ondersteuningsstructuur van de school bij de
leerkrachten vergroten.
❏ Vastleggen van het handelen van de leerkracht in Parnassys volgens vaste
afspraken.
De vroegsignalering heeft zich meer doorontwikkeld het afgelopen jaar.
Het HGO- traject: In een periode van ongeveer 10 -12 weken worden 3 wekelijks doelen
gesteld en geëvalueerd met de ouders. Door deze intensieve observatie en
begeleidingsvorm krijgen we in korte tijd meer zicht op de ondersteuningsbehoeften
van een leerling, waardoor het onderwijs meer passend gemaakt kan worden.
Binnen het basisaanbod wordt ook in de thema’s gedifferentieerd. Een voorbeeld
hiervan is het rekenaanbod waarbij bijv de pluskinderen een financieel plan schrijven
voor een mini- onderneming en een leerling met een eigen leerlijn boodschappen gaat
doen om inzicht in de verschillende prijzen te krijgen.
Ook is er het afgelopen jaar geïnvesteerd in meer contact met de voorschool door de
intern begeleider. Hierdoor is voor een specifieke leerling een passende school
gevonden.
Daarnaast zijn de onderbouwleerkrachten gaan werken met de leerlijnen voor rekenen
binnen het leerlingvolgsysteem. Dit heeft als doel meer zicht te krijgen op ontwikkeling.
De leerkrachten zien concreet welke rekenvaardigheden de kinderen al kunnen en wat
nog aandacht behoeft. Dit kan in de rekenlessen of binnen de thema’s worden
opgepakt.
Binnen het leerlingvolgsysteem ( Parnassys) zijn we doorgegaan op de ingeslagen weg
en zijn we meer aan het verfijnen. Er zijn afspraken gemaakt over de registratie van de
leerling- en groepsbespreking.
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4.

Opbrengsten en resultaten

In deze schoolanalyse brengen de opbrengsten op de kernvakken in beeld. Wanneer er achterstanden zijn
ontstaan is er de mogelijkheid om gelden in te zetten vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. We halen
de informatie uit Parnassys, het leerlingvolgsysteem. Dit ziet er misschien anders uit dan u gewend bent,
daarom lichten we dit toe aan de hand van de rekenresultaten.
Rekenen en Wiskunde

Deze waardes (blauw=A, groen= B enz) ziet u ook terug in de grafieken van de cito resultaten
De niveauwaarde geeft aan welke plaats een leerling heeft binnen een van de cito-niveaus A (4.0-4.9) tot
en met E (0,0-0,9). Elk cito-niveau is weer in tien gelijke delen verdeeld. Een leerling met niveauwaarde 2,1
heeft een laag C-niveau. Een leerling met een niveauwaarde van 2,9 heeft een hoog C-niveau en zit vlakbij
de grens met niveau B. In dit geval gaat het om alle leerlingen in een jaargroep, dus wordt het leerjaar
gemiddelde weergegeven.
Wanneer wij naar deze rekenresultaten kijken, zien we dat alle leerjaren, behalve leerjaar 4, zich gelijkmatig
hebben ontwikkeld of licht gegroeid zijn. Leerjaar 4 laat echter een behoorlijke achteruitgang zien. Het lijkt
erop dat de lockdown hier van invloed is geweest.
Wij zetten daarom komend schooljaar fors in op extra ondersteuning op dit gebied. Vanuit de toetsanalyse
blijkt dat met name op de rekendomeinen getallen en getalrelaties en optellen en aftrekken ondersteuning
nodig is. In februari 2022 kunnen wij daarvan de eerste resultaten analyseren en evalueren of de gekozen
aanpak werkt.
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Technisch lezen
Technisch lezen bestaat uit twee componenten; tekst lezen (AVI) en woorden lezen (DMT).
De DMT-toets is verplicht. De AVI-toets niet. Scholen kunnen zelf bepalen of en hoe ze de AVI- toets
afnemen. Wij hebben ervoor gekozen om de AVI alleen af te nemen bij de kinderen die een D of E scoren
op de DMT-toets, in groep 3 en 4.
De DMT ( drie minuten toets) kent een opbouw in moeilijkheidsgraad, verdeeld over 3 kaarten die ieder 1
minuut gelezen moeten worden. In de regel worden vanaf groep 5 alleen kaart 2 en 3 afgenomen.
bij sommige leerlingen is gekozen om alle kaarten af te nemen, dit betreft leerlingen met een vertraagde
leesontwikkeling.
Onderstaand figuur ziet u de resultaten:

In dit figuur is zichtbaar dat de groepen 4 tot en met 7 een ontwikkelingsgroei doormaken. Ook groep 3
ontwikkelt zich.
Bij de niveauwaarde van kaart 1, 2 en 3 in groep 3 is een verschil te zien ten opzichte van de niveauwaarde
van kaart 1 en 2. Dit kan verklaard worden door het gegeven dat kaart 3 moeilijke woorden aanbiedt die
nog nauwelijks aan bod zijn gekomen.
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Begrijpend lezen
Vier jaar geleden is er een overstap gemaakt naar een vernieuwde toetsversie, die gelaagd is ingevoerd.
De groepen 3 tot en met 6 werken met de nieuwe versie: Cito 3.0. De groepen 7 en 8 werken nog met de
Cito LOVS.
Bij begrijpend lezen en spelling wordt in groep 7 en 8 nog gebruik gemaakt van een startboekje, waarna
een leerling op basis van resultaat verder gaat in vervolg 1 of 2. Ook wordt de toets Cito LOVS voor
begrijpend lezen maar 1 keer per jaar afgenomen.
Groep 3 t/m 6

De leerjaren 3 en 4 presteren op dit gebied relatief laag. Dit kan verklaard worden door het gebrek aan
inoefening door de lockdowns. Groep 5 laat een constante ontwikkeling zien en groep 6 heeft een grote
ontwikkeling doorgemaakt in de periode maart tot en met juni.
Groep 7 en 8

In bovenstaande figuur is een onderscheid gemaakt in vervolg 1 en 2. Vervolg 1 is door een enkele
leerlingen gemaakt.
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Spelling
In de groepen 3-6 wordt getoetst met Cito 3.0.

In bovenstaande figuur is te zien dat de groepen 5 en 6 zijn gegroeid in hun ontwikkeling. In de groepen 3
en 4 is een achteruitgang te zien. Een mogelijke verklaring hiervoor is het missen van instructie en
inoefening als gevolg van de lockdown.
De Cito LOVS spelling wordt in groep 7 en 8 afgenomen met een startboekje, waarna een leerling op basis
van resultaat verder gaat in vervolg 1 of 2. Het aantal leerlingen dat versie 1 maakt betreft enkele
leerlingen.

In bovenstaande figuur laten de leerjaren 7 en 8 zien dat zij profiteren van het spellingonderwijs.

Eindtoets en uitstroom VO
Er waren 59 groep 8 leerlingen, 57 daarvan deden mee met de eindtoets. Twee leerlingen stromen uit op
praktijkonderwijs. In onderstaand schema ziet u de resultaten van de Citotoets.
VMBO-k/VMBO-b

4 leerlingen

7%

VMBO-t//VMBO-k

11 leerlingen

19%

VMBO-t/HAVO

13 leerlingen,

23%

HAVO/VWO

13 leerlingen,

23%

VWO

16 leerlingen,

28%

15

16

5.

Passend Onderwijs

Binnen het OGO ligt de kans om leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, die gebruik maken van
remedial teaching of een arrangement, volwaardig mee te laten doen in het thema onderwijs. In het SOP
staat beschreven hoe dit uitgevoerd wordt. In het kort bieden wij versterking van de basisondersteuning
aan door de inzet van onderwijsassistenten.
Zij werken vaak buiten de klas met een aantal kinderen die extra instructie nodig hebben, of juist extra
uitdaging. Verder onderscheiden wij verschillende arrangementen.

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. De stagiaires van de HVA konden dit jaar pas in februari starten, om toch voldoende
ondersteuning te kunnen bieden is een nieuwe medewerker aangetrokken.
Tijdens het thuisonderwijs hebben de ondersteuners passend onderwijs de ondersteuning voortgezet.
Nadat de scholen weer alle kinderen welkom mochten heten, bleven er een aantal kinderen thuis omdat zij
of hun familieleden tot de risicogroep behoren. De Ondersteuner Passend Onderwijs heeft met hen contact
gehouden.

Arrangementen
Voor een aantal leerlingen op de BOE is extra ondersteuning nodig om onderwijs te kunnen volgen. Dat
noemen wij een arrangement. Er zijn verschillende vormen van een arrangement.
❏ Extra ondersteuning door Ondersteuner Passend Onderwijs (OPO): dit is bedoeld voor kinderen die
het zonder extra ondersteuning niet zouden redden in het reguliere basisonderwijs. Hier ligt een
psychologisch onderzoek of traject bij een orthopedagoog/ psycholoog met handelingsadviezen
aan ten grondslag. De ondersteuning wordt op verschillende ontwikkelingsgebieden ingezet en is
langdurig.
De individuele ondersteuning wordt bijvoorbeeld gegeven aan kinderen met gedrags- en
emotieregulatieproblematiek. Voor ondersteuning in kleine groepjes wordt vaak gekozen, omdat
leerlingen ook van elkaar leren. De ondersteuning in de klas richt zich op de leerkrachten en op de
interactie met de leerling en de groep.
❏ Kortdurend arrangement sociaal- emotioneel of gedrag: de OPO start, na overleg met leerkracht en
IB, een kortdurend arrangement ( max 8 weken) wanneer er bijvoorbeeld sprake is van faalangst,
die het kind belemmert in de sociale interactie met kinderen en/of de leerkracht, of de cognitieve
ontwikkeling in de weg staat.
In het schooljaar 2020-2021 maakten 37 leerlingen gebruik van een arrangement bij de Ondersteuner
Passend Onderwijs.

Verwijzingen
Er zijn dit schooljaar vier leerlingen verwezen naar het SO.
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Kentalis
Dit jaar hebben 10 leerlingen begeleiding gehad van Kentalis. Dit zijn kinderen met een Taal ontwikkelings
stoornis (TOS). De vaste medewerkers van Kentalis zijn 4 dagen bij ons op school aanwezig. Tijdens de
lockdown hebben zij de begeleiding online gedaan.
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6.

Scholing

Het afgelopen jaar is er gebruik gemaakt van verschillende scholingstrajecten:
❏ De basiscursus OGO (gegeven door de Activiteit) is dit jaar gestart met 5 onder- midden en
bovenbouwleerkrachten. Door de lockdown is er maar een fysieke bijeenkomst geweest. Besloten
is de rest van de uren naar het schooljaar 2021-2022 te verplaatsen.
❏ De drie bouwcoördinatoren hebben met succes een cursus middenmanagement “Werken aan
Leiderschap” afgerond.
❏ Een leerkracht volgt een Master met de lerarenbeurs.
❏ Twee leerkrachten nemen deel aan het netwerk van OGO scholen die aan kennisuitwisseling en
deskundigheidsbevordering doen.
❏ Twee leerkrachten doen een cursus dansexpressie voor de onderbouw.
❏ De leerkrachten in de onderbouw kregen scholing over de Parnassys leerlijn rekenen.

Studiedagen
Er waren meerdere studiemomenten gepland, waarvan er slechts vier door konden gaan.
Bij de start van het jaar hebben we met elkaar besproken welke speerpunten er voor de school zijn, zoals
ook terug te vinden in het jaarplan. Vervolgens hebben we besproken wat er nodig is om die doelen te
halen. Aan de hand hiervan hebben we de studiemomenten verder ingevuld.
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7.

Organisatie & management

Het managementteam op de BOE heet de kerngroep. De kerngroep bestaat uit vier personen: de
schoolleider en drie bouwcoördinatoren. De interne begeleiders overleggen met de kerngroep. De
bouwcoördinatoren hebben regelmatig een overlegmoment met de leerkrachten van 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.
Deze organisatievorm past het best bij de cultuur van de Boe en bij ons idee van een lerende organisatie
waar de verantwoordelijkheden gedeeld worden.
Aan het eind van dit schooljaar heeft één bouwcoördinator de stap naar een andere OOadA gezet en één
andere is twee dagen op het bestuurskantoor gaan werken. Voor deze twee vacatures zijn interne
sollicitatieprocedures uitgezet en geschikte kandidaten gevonden.

De bemensing van het passend onderwijs
De bemensing van het passend onderwijs is op dezelfde manier als vorig jaar opgezet: twee IB-ers en een
Ondersteuner Passend Onderwijs. In verband met de latere start van de drie stagiaires, is een tijdelijke
aanstelling gerealiseerd van twee dagen. Op deze manier kon het passend onderwijs doorgang vinden.

Klassenobservaties en gesprekkencyclus
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. Vanwege de corona omstandigheden/ontwikkelingen/perikelen is het ook dit jaar niet gelukt
deze gesprekkencyclus structureel uit te voeren. Wij hopen met de gedeeltelijk nieuwe kerngroep een
goede start te maken met de eerste gespreksronde uit de cyclus.

Werkverdelingsplan
In de 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. 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 zijn we dit jaar mee
begonnen. We besloten geen boekhouding bij te houden wie precies hoeveel tijd aan wat kwijt was maar
op interesse de taken te verdelen. Met het team werd geïnventariseerd welke speerpunten er dit jaar
waren. Er werd een onderscheid gemaakt tussen praktische klussen en inhoudelijke werkgroepen.
Vervolgens kon iedereen een keus maken wat hij/zij wilde doen. Vrij snel daarna hield iedere werkgroep
een pitch met de doelen van dat jaar. In januari van dit jaar hielden we een tussenstand. Deze manier van
samen bedenken wat er moet gebeuren beviel erg goed.

20

8.

Financieel beleid

In onderstaande tabel vindt u de realisatie van de begroting van het boekjaar 2020.
Allereerst valt op dat we een hogere rijksvergoeding hebben gekregen. Verder zijn de personele lasten
hoger dan gepland. Dit heeft te maken met de grootsteedse toelage die onderwijzend personeel in
Amsterdam krijgt. Hierdoor zijn zowel de bekostiging als de uitgaven hoger dan begroot.
begroting

realisatie

verschil

Baten
Rijksvergoedingen

€ 2458389

€ 2596006

€ 137617

Overige overheidsbijdragen

€ 113908

€ 165412

€ 51504

Overige baten

€ 21000

€ 39968

€ 18968

-€ 2343930

-€ 2430850

-€ 86920

Afschrijvingen

-€ 39686

-€ 37969

€ 1717

Huisvestingslasten

-€ 90900

-€ 99868

-€ 8968

Overige instellingslasten

-€ 50105

-€ 55364

-€ 5258

Leermiddelen

-€ 70500

-€ 50610

€ 19890

-€ 1824

€ 126725

€ 128549

Lasten
Personele lasten
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De werkdrukgelden zijn in het schooljaar vooral geïnvesteerd in de extra handen in de klas. In alle bouwen
zijn deze middelen hiervoor ingezet.
Verantwoording werkdruk middelen 2020-2021

€ 126444
fte

RT middenbouw

0,6

ondersteuner passend onderwijs

0,2

onderwijsassistent onderbouw

0,2

onderwijsassistent middenbouw

0,6

onderwijsassistent bovenbouw
leerkracht ambulant VVE

0,4
0,2

subtotaal

2,2

studytree

€ 2500

orthopedagoog

€ 1500

subtotaal

€ 118926

€ 4000

totaal besteed

€ 122926
€ 3518

Financieel overzicht TSO
Baten

Begroting

Realisatie

Verschil

Ouderbijdragen

€ 120667

€ 60454

-€ 60213

Lonen en salarissen

-€ 45143

-€ 46244

-€ 1101

Overige personeelslasten

-€ 55202

-€ 31813

€ 23388

Administratie en beheerslasten

-€ 358

-€ 349

€9

Overige

-€ 14278

-€ 12395

€ 1883

Leermiddelen

-€ 1542

-€ 997

€ 545

€ 4144

-€ 31345

-€ 35489

Lasten
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9.

Huisvesting en schoolomgeving

Onderhoud aan de school
Er is groot onderhoud gepleegd aan het gebouw: de buitenkant is geschilderd en de rabatdelen zijn
vervangen door kunststof latten. Eén en ander duurde veel langer dan gepland, een gedeelte is in de
zomervakantie afgemaakt.
Tijdens de zomervakantie is er hard gewerkt om nieuw linoleum te leggen en alles te schilderen. De
lokalen zijn klaar, de gangen en trappen worden in de komende herfstvakantie afgemaakt.

Schoolplein
Het schoolplein is dit jaar in gebruik genomen, in alle eerlijkheid zijn we er niet onverdeeld gelukkig mee.
De voornaamste klachten: er is weinig schaduw, er is weinig open speelruimte en er zijn meer ongelukjes.
Om te weten hoe andere gebruikers over het plein denken is er een enquête naar alle ouders van de BOE
gestuurd. Deze informatie hebben we doorgestuurd aan de gemeente. Over het onderhoud van het
schoolplein is nog steeds onduidelijkheid. De zandoverlast is groot en de blauwe gietvloer is nauwelijks
meer te zien. Het is vooralsnog niet gelukt om toezeggingen te krijgen.

Dependance
In schooljaar 2020-2021 zijn er 5 groepen 7-8 aanwezig op de Kleine Boe. Naast vijf lokalen hebben we
ook toestemming gekregen om het handenarbeidlokaal te gebruiken dat zich ook op de begane grond
bevindt. Dit lokaal is dit jaar als kluslokaal ingericht en in gebruik genomen.
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10. Overig
In juni hebben we een tevredenheidsenquête gehouden onder de leerlingen van groep 6-8, 153 leerlingen
hebben deze ingevuld. Wij werden hier blij van!
Over de school
Hebben jullie een leuke klas?
Vind je het leuk om met de kinderen in jouw klas om te gaan?

7,0
7,4

De lessen op school
Ben je tevreden over wat je leert op deze school?
Vind je de regels op school duidelijk?
Ben je tevreden over de uitleg van je juf of meester?
Vertelt je juf of meester je duidelijk wat je goed of fout doet?
Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is?

8,3
8,1
8,7
8,2
8,5

Rapportcijfer
Welk rapportcijfer geef je de school?

8,1

E is geen ouder enquête afgenomen, in het komend schooljaar zal er zowel een ouder als een leerling
enquête gehouden worden.
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11.

Verslag TSO

Na de zomer konden we wegens de corona maatregelen niet volledig starten: er was een aangepast
lesrooster waarbij alle leerlingen op school bleven en een half uur pauze hadden. Dit werd verzorgd door
de TSO medewerkers. Hierdoor had de TSO 50% minder kosten. Van de ouders werd gevraagd het
kostendekkende bedrag te betalen: de vergoedingen aan de TSO medewerkers en het doorlopen van de
overhead (coördinatie, administratie en beheer). Tijdens de gehele schoolsluiting in december 2020 en
januari 2021 werd er geen bijdrage van ouders gevraagd.
Na de meivakantie werd het reguliere lesrooster weer gehanteerd en hadden ouders de optie hun kind
tussen de middag op te halen. Op dat moment zijn we gestart met de reguliere TSO: ouders konden zich
aanmelden en betaalden het normale tarief van €2,50 per kind per dag. Ongeveer 400 leerlingen maken
hier gebruik van.
Door de lockdown en de schoolsluiting was het verlies groter dan vorig jaar. De financiële verantwoording
heeft u kunnen lezen in hoofdstuk 8
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12.

Verslag Voor en Vroegschoolse Educatie

Samenwerking locaties en overdracht
De opdracht van de gemeente Amsterdam is dat er een overdracht plaatsvindt vanuit de
kinderdagverblijven naar de school. Er kan gebruik gemaakt worden van het Uniform Overdrachtsformulier.
Het uitwisselen van schriftelijke en mondelinge overdrachten met de kinderdagverblijven komt
langzamerhand goed op gang.
De samenwerking met KDV ‘Smallsteps Roomtuintjes’ loopt nog steeds moeizaam.
De samenwerking met kinderdagverblijf ‘De Wereldkids’ is opgepakt van beide kanten. De VVE-coördinator
bezoekt twee keer per jaar de locatie.
De samenwerking met peuterspeelzaal ‘De Kraai’ verloopt goed. We komen twee keer per jaar bijeen voor
overleg en overdracht. De VVE-coördinator bezoekt 4 keer per jaar de locatie.
In schooljaar 2020-2021 worden er meerdere voorschoollocaties toegevoegd.

Zorg voor doelgroep leerlingen
Op de BOE hebben we de zorg voor doelgroepkinderen kunnen versterken door de inzet van een
onderwijsassistent VVE Dit jaar hebben we ook een leerkracht kunnen vrijroosteren om met deze
leerlingen te werken. In de groep hebben de leerkrachten extra aandacht voor deze kinderen .
De inzet van de onderwijsassistent was dit schooljaar meer binnen de groep. Door mee te spelen met de
kinderen binnen de thema onderwerpen kon zij de taal, het spel en de sociale vaardigheden versterken.
Ook hebben we dit jaar een leerkracht kunnen vrijroosteren om een dag in de week met deze leerlingen te
werken.
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13.

Jaarverslag ouderraad

Ouderraad in Coronatijd
De Ouderraad (OR) is opgericht voor het organiseren van activiteiten die school leuker maken, voor
personeel, kinderen èn ouders. Veel van die gezellige activiteiten zijn erop gericht om zoveel mogelijk
ouders te betrekken - in groepsevenementen. U zult dus begrijpen dat Covid-19 een flinke wissel op ons
beleidsplan heeft getrokken. Gelukkig hebben we het afgelopen schooljaar toch nog een heleboel leuke
activiteiten mogen organiseren!

September 2020: de Schoolfotograaf & Groep 8 Kamp
In 2020 hadden we ondanks alle maatregelen toch nog de schoolfotograaf. Er was wederom gekozen voor
Anne Gray fotografie, die ook het voorgaande jaar de foto’s had verzorgd. Ook verzorgde ze de
Uitzwaaifoto van onze Groep 8’ers. En die hadden dubbel geluk want vanwege de toen geldende
maatregelen kon het kamp van Groep 8 gewoon doorgaan. Omdat de OR in 2020 nog maar weinig budget
gebruik had, konden er ook wat extra spullen en spellen aangeschaft worden voor kamp.

December 2020: Sint, Kerst en Verhalenkaravaan
Het Sinterklaasfeest was anders, want uiteraard viel de Goed Heiligman vanwege zijn hoge leeftijd in de
risicogroep. Maar dat mocht de pret niet drukken. Hoewel er geen ouders aanwezig waren was de Sint met
zijn Pieten wel op school en mochten de kinderen bij hem op audiëntie in de gymzaal.
En ook de Verhalenkaravaan kon gewoon doorgaan, want die was dit jaar digitaal. Verschillende ouders
met een diverse afkomst hadden filmpjes opgenomen met verhalen over hun wintertradities. Deze zijn in
de klassen bekeken en alle ouders konden ze met de kinderen vanuit huis bekijken.
En dat kwam mooi uit want nét voor het kerstdiner ging de school weer dicht.
Hierdoor kwam het kerstdiner en de daarbij horende Kerstkwek helaas te vervallen.

Voorjaar 2021
Gelukkig kwam ook deze lock down weer tot een eind en dat hebben we gevierd met een Welkom terug
ontbijt!
Maar niets was nog “normaal”, dus de schoolreisjes en de avondvierdaagse werden geannuleerd en
sportdag werd in aangepaste vorm gehouden.
Gelukkig kwam er voor het einde van het schooljaar nog wat meer vrijheid en zijn sommige klassen alsnog
op een “kleine” schoolreis geweest. Zonder bussen, dus lekker in de buurt. Zoals Artis en Jeugdland, maar
daardoor wel met een extra ijsje.
En ter afsluiting van dit jaar was er nog het BOE Zomerfeest, met maar een paar ouders, maar wat hebben
we een pret gehad! De kinderen mochten per jaargroep een uurtje naar het zomerfeest op het schoolplein.
Daar kregen alle kinderen een nieuw blauw BOE T-shirt en waren er verschillende activiteiten waar ze aan
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konden deelnemen zoals een voetbal workshop, zwaardvechten met bellenblaas, versier je eigen wafel of
roze koek, dansles, oudhollandse spelletjes en natuurlijk een ijsje ter afsluiting.
Groep 8 had helaas geen voorstelling dit jaar, maar ze hebben wel een prachtige film gemaakt die in alle
klassen te bekijken was.

Financiën: geld over
De ouderbijdrage maakt naast deze activiteiten ook culturele bezoekjes en schoolreisjes mogelijk, b.v. voor
de kaartjes voor bus en tram, het voorleesontbijt en kleine extraatjes bij bijvoorbeeld een thema-afsluiting.
Doordat zoveel activiteiten niet door konden gaan is er dit jaar wat geld ‘in kas’ gehouden. Maar ook
hebben we alternatieve zaken opgepakt, zoals nieuwe shirts voor alle leerlingen en nieuwe blauwe “gele”
tasjes.
Daarnaast hebben we meer extra bijdragen gedaan aan activiteiten die wel door konden gaan en hopen
we wat aankopen die de afgelopen jaren uitgesteld moesten worden, dit jaar alsnog te kunnen doen.

Samenstelling OR
Tenslotte, zoals elk jaar, zijn er ook dit jaar weer een aantal ouders afgezwaaid uit de Ouderraad: dank jullie
wel Khadija, Lizza en Okka! En dus zijn we ook weer op zoek naar enthousiaste ouders die creatief mee
willen denken aan de invulling van één of meer van onze activiteiten. Spreek of mail (één van) ons als het je
leuk lijkt om iets extra’s voor de school te doen of kom eens vrijblijvend naar een OR vergadering. We
hebben je nodig dus je bent van harte welkom!
Vriendelijke groeten,
De Ouderraad 2021-2022:
Berend Brock (7A, voorzitter)
Chaka Starke (6B, 4A, secretaris)
Rosien Feiner (6B, 4A, penningmeester)
Fatima Addi (4A)
Leontine van Weerdenburg (1/2B, leerkracht)
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14.

Jaarverslag MR 2020-2021

Corona tekende ook het jaar wat betreft de MR, die vooral online bijeenkwam. De directie heeft de MR
nauw betrokken bij besluitvorming en communicatie rondom corona-vraagstukken. Op die manier heeft de
MR kunnen bijdragen aan een zo goed mogelijk onderwijsaanbod en de veiligheid voor het team. De
communicatie tussen BOE en ouders is door velen als zeer prettig en professioneel ervaren. We hebben
dit jaar afscheid genomen van drie MR-leden en heten nieuwe leden welkom: Jurgen Retra, Anouk
Pellicaan en Ilse Bos. De belangrijkste besluiten en onderwerpen van het afgelopen jaar op een rij:
datum

onderwerp

besluit

15-09-2020

Concept MR jaarplan

In ontwikkeling

Mr jaarverslag 2019-2020

goedgekeurd

Concept jaarplan BOE besproken

advies voor verandering

01-12-2020

Nieuwe covid-maatregelen worden besproken en plannen om
terug te gaan naar het oude rooster.
Begroting Boe, we zoeken hulp bij het interpreteren hiervan.
MR verkiezingen worden besproken.

12-01-2021

Lockdown, er is weer overgeschakeld op thuisonderwijs. Er
gaan veel meer leerlingen naar de noodopvang.
Ontwikkelingen wordt besproken.

09-03-2021

Kort na het openen van de school zijn er op de Boe veel
coronabesmettingen. Er is weer opgestart met halve groepen.
Ontwikkelingen worden besproken.
Mogelijkheid wordt besproken om onderwijspersoneel versneld
te vaccineren. Er wordt contact opgenomen met de gemeente.

11-05-2021

SOP (School ondersteunings plan)

ingestemd

MJOP (onderhoudsplan 2020-2029

ter informatie

Formatieplan 2021-2022

ingestemd

Bespreken samenvoegen groepen 6

informeren

Begroting BOE

ingestemd

Nieuw MR-lid gekozen, Jurgen Retra
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29-06-2021

Vakantierooster 2021-2022

ingestemd

NPO (nationaal programma onderwijs) plan en begroting

ingestemd

MJOP (onderhoudsplan 2020-2029

ter informatie

Lingly en Esmond vertrekken als MR-lid, er worden twee nieuwe
leden gezocht onder het personeel.
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