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Inleiding
We kijken terug op weer een uitzonderlijk jaar door de wisselende corona maatregelen. Door
besmettingen, isolaties en/of quarantaine was het moeilijk om de regelmaat en routines vast te houden.
Gelukkig werd het rond juni toch mogelijk om met elkaar activiteiten te doen: de Avondvierdaagse,
Sportdag en het Zomerfeest.

Dit jaarverslag is een informatiebron voor alle belanghebbenden en belangstellenden die willen weten hoe
de school ervoor staat.
Daarnaast is het jaarverslag een verantwoordingsdocument voor het bevoegd gezag, het bestuur van de
stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel en het team van de school.  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
2021-2022 zijn weergegeven.
We hopen dat u na het lezen van dit jaarverslag een goed beeld heeft gekregen van het schooljaar
2021-2022 op de Basisschool Oostelijke Eilanden.

Ingrid de Haan
directeur
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1. 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,
door middel van thema’s. In alle groepen leren de kinderen door middel van spel, waarbij onderzoekend en
ontwerpend leren centraal staat. Vanuit de thema’s worden activiteiten aangeboden, zoals lees- en
schrijfactiviteiten, reken- en wiskunde activiteiten, spelactiviteiten, kringactiviteiten en bouw- en
constructieve activiteiten. Ook worden 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.
Dit schooljaar heeft een aantal  leerlingen van groep 7 en 8 gebruik gemaakt van de Klusklas. Het aanbod
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. Die plank kan dan weer  in het thema gebruikt worden. Het ‘rekenen met
geld’ door boodschappen te doen, enzovoort. Dankzij een subsidie hebben we een lokaal op de Kleine
BOE kunnen inrichten en wordt hier één dag in de week Klusklas-les verzorgd.
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Het team
Het team bestaat uit 52 teamleden (44 vrouwen en 8 mannen)

Onderwijzend personeel 33

Directie 1

Bouwcoördinatoren i.c.m. de functie van leerkracht. 3

Intern begeleiders 2

Ondersteuner Passend Onderwijs 3

Leerkracht bewegingsonderwijs 2

Leerkracht beeldende vorming 1

Ondersteunend personeel 6

Conciërge/administratie 2

Personele ontwikkelingen
De intern begeleider van de bovenbouw heeft per per 1 januari 2021 ontslag genomen. Pas aan het eind
van het schooljaar is het ons gelukt de vacature te vervullen.
We hebben afscheid genomen van drie leerkrachten: een leerkracht werd langdurig ziek en is de rest van
het schooljaar vervangen door een vaste kracht. Een ander is met pensioen gegaan. Ook hebben we na
een tweejarig re-integratietraject afscheid van een collega genomen.

De leerlingen
Opbouw school 2021-2022
Met meer dan 35 nationaliteiten is de school divers te noemen.

aantal leerlingen op 1 oktober aantal leerlingen einde schooljaar

2019 503 549

2020 509 540

2021 487 515

Uitstroom weergave van leerlingen

Per schooljaar andere basisschool SBO SO verhuizing

2019 / 2020 5 0 2 22
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2020 / 2021 4 0 4 17

2021 / 2022 8 0 1 29

Instroom weergave van leerlingen

2019 / 2020 80

2020 / 2021 72

2021 / 2022 66

Het afgelopen schooljaar was de school als volgt opgebouwd: vijf onderbouwgroepen, drie groepen van
ieder leerjaar 3-6. Medio maart is er nog een instroomgroep opgestart  voor de instroom van 4 jarigen. Op
de dependance huizen twee groepen 7 en drie groepen 8.

De prognose (bron: Vensters) voor het aantal leerlingen in de komende jaren ziet er als volgt uit:
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Doordat er minder kinderen instromen en er meer verhuizers zijn werd vorig jaar duidelijk dat sommige
groepen kleiner werden dan de financiering toelaat.  Door de extra gelden vanuit NPO was er de
mogelijkheid om dit te op te vangen. Dit is met de MR besproken.
Helaas kregen we de formatie niet rond en is er besloten om in het schooljaar 2022-2023 toch drie
groepen 5 samen te voegen tot twee groepen 6.

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
werken met het OGO jaarplan zorgt er voor dat er een doorlopende ontwikkeling is op dit gebied.
Dit resultaat is gedeeld met de leerkrachten in de evaluatie van het jaarplan.

Rekenen
Dit  jaar zijn we gestart met een nieuwe methode: Pluspunt.
Deze methode biedt verschillende vormen van differentiatie, die meer aansluiten bij het niveau van de
huidige populatie.
De methode wordt door de leerkrachten als prettig en intensief ervaren, en door de kinderen over het
algemeen als duidelijk.
Het automatiseren van de verschillende rekenstrategieën staat nog meer centraal in deze methode.
In de rekenresultaten op schoolniveau zien we een kleine positieve ontwikkeling. De rekenresultaten zijn
echter niet voldoende. Ons streven is om in alle leerjaren en bij de uitstroom in groep 8 op of boven het
landelijk niveau te zitten. Dit wordt een speerpunt in ons jaarplan.

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. Voorafgaand aan het technisch lezen in groep 3 wordt in de groepen 1-2 aandacht besteed
aan het aanleren van de klank-letterkoppeling. Dit wordt in groep 3 aangeboden in de vorm van een
taalcircuit.  Omdat er in de groepen 3 een groot niveauverschil zit tussen de leerlingen is er voor
gekozen het taalcircuit 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.
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● Begrijpend lezen en luisteren wordt aangeboden door het gebruik van teksten voor het thema en
Nieuwsbegrip. Omdat we de resultaten niet voldoende vonden is ingezet op de methodiek van
Close Reading voor de groepen 1-8. Close reading is een manier van lezen waarbij leerlingen een
uitdagende tekst meerdere malen lezen, steeds met een ander leesdoel. Ze gaan actief bezig met
de tekst, zoeken naar informatie, stellen vragen over de tekst, maken aantekeningen en
discussiëren over wat ze gelezen hebben. Hier zijn studiedagen aan besteed en een externe partij
heeft bij alle groepen klassenbezoeken met nagesprekken uitgevoerd. Dit werd door het team als
erg prettig ervaren. Komend jaar zullen er weer klassenbezoeken gepland worden voor een goede
borging.

De dependance
We vinden het belangrijk een goede verbinding te houden tussen de 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 de samenwerking tussen de leerlingen in het afgelopen jaar minder
geweest dan we wilden.
Op de Kleine BOE kunnen maximaal vijf groepen gehuisvest worden. Er werd ruimte gemist om rustig met
leerlingen op de gang te werken met bijvoorbeeld een onderwijsassistent of een een begeleider passend
onderwijs. Er zijn geluiddempende schuifwanden geplaatst zodat de hal gebruikt kan worden als extra
lokaal.

Ouderbetrokkenheid
We hebben minder kunnen organiseren dan we wilden door de contact beperkingen die er door de corona
maatregelen waren. We zijn blij dat de taalcursus voor ouders wel doorgegaan is. De afgelopen cursus
bestond uit elf vrouwen. De groep had meerdere niveaus. Bij de live cursus waren er alleen vrouwen. Bij de
online cursus waren er ook vaders betrokken.
Er zijn twee ouderbijeenkomsten geweest met als onderwerp ‘opvoeden in mediawijsheid’.

Schoolkrant en leerlingenraad
De Kaboem, de schoolkrant van de BOE, is regelmatig uitgekomen en is een succes. De leerling redactie
werkt onder begeleiding van een onderwijsassistent. Helaas is de leerlingenraad dit jaar niet van de grond
gekomen. Komend schooljaar zal dit opgepakt worden.

Werkgroepen
Voor de uitvoering van het schoolplan en de jaarplannen worden er werkgroepen samengesteld. Daarnaast
zijn er vaste werkgroepen zoals de Sint werkgroep, leerkrachten die in de MR deelnemen en andere
schooltaken die uitgevoerd moeten worden om de school goed te laten lopen.
Aan het eind van het jaar hebben we besloten de onderwijsinhoudelijk werkgroepen (taal en rekenen)
meer handen en voeten te geven door een reken-en taal coördinator te benoemen. Deze leerkrachten
zullen in samenwerking met de directie werken aan een in dat vakgebied gerelateerde opdracht.
De werkgroep diversiteit/inclusiviteit heeft een studiemiddag georganiseerd waar we informatie kregen
over de 5 dimensies van multicultureel onderwijs.
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2. Evaluatie van het jaarplan 2021-2022

Op de studiedag van 22 juni 2022 heeft het team het jaarplan 2021-2022 besproken.

1. Ontwikkelingen op het gebied van OGO: het ontwikkelingsgericht onderwijs is het hart van
de BOE en hoort daarom altijd in ons jaarplan.

Wat De BOE gaat verder met het verrijken en versterken van haar Ontwikkelingsgericht
Onderwijs concept (OGO).
Onder leiding van de kartrekkers wordt er per bouw een ontwikkelplan gemaakt,
waarbij verder wordt gewerkt aan de ontwikkeling die ingezet is in het vorig schooljaar.

Resultaat Bij alle teamleden is er een zichtbare ontwikkeling te zien bij de ontwikkelpunten uit
het OGO plan. (wegens een technisch mankement hebben slechts 17 van de 36
leerkrachten kunnen reageren)
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2. Zorg en begeleiding:  meer- en hoogbegaafden

Wat Het ontwikkelen en 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.
Een werkgroep zorgt voor samenhang en een doorgaande lijn in de aangeboden
lesstof.

Resultaat • Leerkrachten weten welke mogelijkheden er zijn om een aanbod te
verzorgen voor hoog- en meerbegaafden. 

• Alle leerkrachten hebben een gestructureerd aanbod in de thema’s. 
• Er zijn materialen aanwezig om hiervoor in te zetten.
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3. Aanbod: Taalonderwijs

Wat Om een samenhangend en ontwikkelingsgericht aanbod te hebben voor het
taalonderwijs wordt dit jaar:

● onderzoek gedaan of er een nieuwe taalmethode moet worden
aangeschaft;

● gestart met scholingstraject Close-Reading, om op die manier bij het thema
passende teksten te gebruiken en goed tekstbegrip te ontwikkelen;

● leesplezier vergroot door aanschaf nieuwe boeken en promotie in de
groepen;

● Het aanbod in de bibliotheek georganiseerd op thema, waardoor leerlingen
sneller kunnen vinden wat ze zoeken.

Resultaat ● Er is een leerlijn taalbeschouwing of nieuwe methode.
Dit doel is uitgesteld tot halverwege schooljaar 22-23

● Leerkrachten kunnen teksten vinden bij thema’s en gebruiken de didactiek
van Close-Reading .

● Leerlingen gebruiken teksten met een doel: nodig voor het thema. Daarmee
is de betrokkenheid van de leerlingen groter.

● Leerlingen kunnen in de bibliotheek uit een beter aanbod kiezen en
ervaren meer leesplezier.
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3. Opbrengsten en resultaten

De citotoetsen maken het mogelijk om resultaten van de ene met de andere school te vergelijken. Daarbij
zijn twee factoren belangrijk:  de schoolweging en het spreidingsgetal.

De schoolweging is de populatie van de school en wordt door het CBS in beeld gebracht op basis van vijf
omgevingskenmerken. Zo kunnen scholen met dezelfde populatie zich met elkaar vergelijken.
Het spreidingsgetal geeft aan hoe groot de verschillen in de leerlingpopulatie zijn.

Op de BOE hebben we lage schoolweging met een hoog spreidingsgetal.
Bij een school met een hoog spreidingsgetal is het differentiëren belangrijk: hoe hoger het spreidingsgetal,
hoe vaker er aanpassingen op groeps- en leerlingniveau nodig zullen zijn. Op de BOE gebeurt dat door op
drie niveaus les te geven en bijvoorbeeld de inzet van de plusgroepjes en de klusklas.

Ook konden we meer geld vanuit het Nationaal Programma Onderwijs inzetten. Daarmee hebben we meer
onderwijsassistenten ingezet en op die manier meer kinderen kunnen begeleiden. U vindt dit plan bij
downloads op SchouderCom.

Het streef- en functioneringsniveau (referentieniveaus)
De referentieniveaus zijn beschrijvingen van de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen. Ze zorgen
voor een doorgaande lijn van het basisonderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO). Hier is een
opbrengstverplichting aan gekoppeld. Dit betekent dat de aangeboden lesstof ook door de kinderen moet
worden beheerst.

Een overzicht van de referentieniveaus voor de verschillende doelgroepen en onderwijstypen
PO
● niveau 1F: fundamenteel niveau. Dit zouden de meeste leerlingen minimaal aan het einde
van het (speciaal) basisonderwijs op 12 jarige leeftijd moeten kunnen bereiken. Er wordt
verwacht dat zo veel mogelijk leerlingen die minimaal naar het vmbo uitstromen het 1F niveau
behalen.
● niveau 1S: hoger streefniveau voor rekenen in het PO. Een groot deel van de leerlingen moet
dit niveau ook behalen. Zeker van leerlingen die doorstromen naar vmbo-t, havo en vwo
wordt verwacht dat ze dit behalen.
● niveau 2F: hoger streefniveau voor taal voor het PO. Een groot deel van de leerlingen moet
dit niveau ook behalen. Zeker van leerlingen die doorstromen naar vmbo-t, havo en vwo
wordt verwacht dat ze dit behalen.

Opbrengsten in beeld; de analyse
De lesstof wordt op verschillende momenten en manieren getoetst. Door middel van methodetoetsen
wordt de lesstof per aangeboden blok getoetst. Door middel van de Cito-toets in januari/februari ( M-toets)
en in juni/juli (E-toets) wordt bekeken of de leerlingen de aangeboden vaardigheden over een langere tijd
beheersen. Dit geldt ook voor de centrale eindtoets in groep 8.
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De toetsresultaten van de Cito-toets worden opbrengsten genoemd.
De opbrengsten van de Cito-toets worden ieder half jaar geanalyseerd. Ook wordt er ieder schooljaar een
analyse gemaakt van de Centrale eindtoets.
Doel van de analyse is om zichtbaar te maken hoe de leerlingen zich ontwikkelen op de verschillende
vakgebieden.

Opbrengsten analyse uitstroom groep 8:
Kengetallen laatste 3 schooljaren
Hier ziet u het niveau van de eindtoets de afgelopen 3 jaar gemiddeld over alle vakgebieden.
Wat hierin opvalt is dat zowel op 1F als op 1S/2F niveau een kleine groei is te zien.

Hier ziet u hoe onze school zich procentueel gemiddeld op alle domeinen verhoudt tot scholen met
dezelfde weging de afgelopen 3 jaar.  Wat hierin opvalt is dat we procentueel boven het landelijk
gemiddelde scoren op 1F niveau. Op 2F/1S niveau scoren we onder het landelijk gemiddelde.
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Dit kunnen we verklaren vanuit de grafieken hieronder.

Referentieniveaus per domein
In deze grafieken ziet u de referentieniveauś per domein.
Wat hierin opvalt is dat op de domeinen lezen en taalverzorging de uitstroom dit jaar zowel op 1F als op 2F
niveau op of net boven het landelijk gemiddelde scoren.
Rekenen valt de laatste 2 jaar op, waarbij het 1S niveau wordt steeds minder.
Wij weten dit en hebben hiervoor een aantal acties-en ontwikkelpunten opgesteld. Dit wordt toegelicht bij
de opbrengsten op schoolniveau hieronder.

De analyse op schoolniveau
In de schoolanalyse brengen we de opbrengsten op de vier kernvakken in beeld. We halen de informatie
uit Parnassys, het leerlingvolgsysteem. Per kernvak wordt toegelicht wat de successen en de actie- en
ontwikkelpunten zijn.

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.
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Analyse M-toetsen
Successen:

- Het leesniveau in de groepen 6-8 blijft stabiel en hoog ten opzichte van het jaar ervoor.

Aandachtspunten:
- Het leesniveau in groep 3-5 is lager dan wij mogen verwachten van onze populatie
- Er is een groot verschil tussen de groepen 3-5 en 6-8.

Actiepunten- en ontwikkelpunten
- Er worden dagelijks extra momenten in het rooster opgenomen om het technisch lezen te

verbeteren, bijvoorbeeld extra woordrijtjes lezen en dagelijks korte  letter-en woorddictees.
- Onderwijsondersteuning wordt kritisch bekeken en indien nodig anders ingedeeld.
- Na de E-toetsen in juni wordt de aanpak geëvalueerd.

Analyse E-toetsen
Successen:

- De groepen 3-5 hebben een zeer grote groei doorgemaakt
- De groepen 6 en 7 zijn op niveau gebleven

Evaluatie interventies:
- De gepleegde interventies hebben hun vruchten afgeworpen en worden doorgezet in het volgend

schooljaar.
- Onderwijsondersteuning is niet anders ingedeeld, blijft wel ondersteuning bieden aan de kinderen

die daarvoor in aanmerking komen. Deze ondersteuning komt bovenop het lesaanbod en de extra
ondersteuning in de klas.

Actie- en ontwikkelpunten:
- Vasthouden van geboekt resultaat door werkende interventies voort te zetten.
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Begrijpend lezen

Analyse M-toetsen
Successen:

- Groep 5 is gemiddeld een niveau gestegen in ontwikkeling, van IV naar III
- groep 6, 7  hebben hun niveau vastgehouden: I
- Groep 8 is licht gestegen, van II naar I

Aandachtspunten:
- Groep 4 heeft laat hetzelfde beeld zien als op de E3 toets. Wat echter opvalt is dat het percentage

leerlingen bij M4 in III en V is toegenomen ten opzichte van E3.

Actie- en ontwikkelpunten
- In de groepsbespreking met de IB wordt bekeken welke kinderen opvallen met hun score.
- Per kind wordt bekeken wat de ondersteuningsbehoefte is en hoe dit gerealiseerd kan worden.
- Verder gaan met de aanpak middels close reading.

Analyse E-toetsen
Successen:

- Groep 4 heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt, van IV naar II. Het percentage kinderen met
een I score is het meest gestegen.

- Groep 6 en 7 ontwikkelen zich op hun niveau.

Aandachtspunten:
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- Het percentage kinderen dat is gezakt naar V is groot in groep 5
- Het niveau in groep 3 is laag. Dit is echter een beginsituatie en komt overeen met resultaten met dit

leerjaar in voorgaande schooljaren.

Evaluatie interventies:
- Er is doorgegaan met Close Reading. De invloed hiervan op de resultaten is nog niet helemaal

duidelijk. Op schoolniveau is echter geen daling van resultaten te zien. De aanpak van begrijpend
lezen middels Close Reading kan hier zeker een rol in spelen.

Actie- en ontwikkelpunten:
- Vasthouden van geboekt resultaat.
- Close reading verder ontwikkelen en uitzetten op schoolniveau

Rekenen

Analyse M-toetsen
Successen:

- Groep 5 laat een groei van een niveau in ontwikkeling zien, van IV naar III
- Groep 6, 7 en 8  hebben zich doorontwikkeld binnen het eigen niveau
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Aandachtspunten:
- Groep 3 heeft een lager niveau dan de voorgaande jaren bij de eerste toets. Het percentage

leerlingen met V is hoog.
- Groep 4 laat een grote daling zien in niveau, van I naar III. Het percentage leerlingen met een V is

verdubbeld.

Actie- en ontwikkelpunten:
- Iedere ochtend een automatiseringsopdrachten.
- Elke dag in de instructie een driesterren som uitgelegd.

Analyse E- toetsen
Successen:

- Groep 5 laat een stijging bij de leerlingen met een II. Deze groep scoort boven het landelijk
gemiddelde

- Groep 4 laat een kleine groei in ontwikkeling zien, zodanig dat er sprake is van een verandering van
niveau, van III naar II. Met name het percentage leerlingen met V is verminderd.

- Groep 7 laat een kleine groei zien, met name bij leerlingen met I  en III.

Aandachtspunten:
- Groep 6 is een daling te zien in de I-II scores naar III en IV
- Groep 3 ontwikkelt zich binnen het eigen niveau, er is een verschuiving van het percentage II

leerlingen. De ontwikkeling is echter klein.
- Het niveau van groep 7 en 8 (I) komt niet overeen met het uitstroomniveau.

Evaluatie interventies
De interventies leveren nog niet het gewenste resultaat op.

Mogelijke verklaringen:
- Er is dit jaar overgestapt op een nieuwe rekenmethode.
- Het percentage IV en V ligt hoog in de groepen 8 bij de M- toetsen van rekenen de afgelopen 2

jaar.
- Bij de groepen 8 is de LOVS nog afgenomen, deze normering laat een ander beeld zien. We

onderzoeken of dit een vertekening van de resultaten geeft.

Actie- en ontwikkelpunten
- Er wordt een rekencoördinator aangesteld
- Er wordt een ontwikkelplan geschreven
- De leerkracht gaan wel door met de gepleegde interventies
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Spelling en taalverzorging

Analyse M-toetsen
Successen:

- Groep 5 laat een grote groei zien ten opzichte van de E-toets in groep 4 ( 20-21)

Aandachtspunten:
- De groepen 4, 6 en 7 laten een  achteruitgang zien in ontwikkeling.

Actie- en ontwikkelpunten:
- alle leerkrachten van ieder leerjaar plannen meer dictee’s in per week ( 5 woorden en 1 zin,

minimaal 3 keer per week).

Analyse E-toetsen
Successen:

- Alle groepen hebben zich een niveau hoger ontwikkeld.
- De groepen 3,5 en 7 zitten hiermee boven het landelijk gemiddelde.

Aandachtspunten:
- De groepen 4 en 6 zitten ondanks hun ontwikkeling niet op het landelijk gemiddelde.
- Het percentage leerlingen met een V is in groep 4 hoog, 39% .

Evaluatie interventies:
- De ingezette interventie wordt voortgezet.

Actie- en ontwikkelpunten:
- Verder analyse over in te zetten interventies.
- De taalcoördinator betrekken
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Extra inzet vanuit NPO (Nationaal Programma Onderwijs)
In het afgelopen jaar hebben we door de inzet van 1.6 fte onderwijsassistenten kunnen financieren.
Naast de (extra) instructie van de leerkracht is hiermee de mogelijk om extra instructie, inoefening of
preteaching aan te bieden. De intern begeleiders hebben in kaart gebracht welke leerlingen hier baat bij
zouden hebben. Dit is vaak specifieke hulp, bijvoorbeeld klokkijken of pre-teachen bij begrijpend lezen. De
leerkracht kijkt welke kinderen voor deze extra hulp nodig is en stelt het doel. De onderwijsondersteuners
voeren het uit en volgen de ontwikkeling. Dit wordt teruggekoppeld naar en geëvalueerd met de
leerkracht.

Eindtoets en uitstroom VO
Er waren 73 leerlingen uit groep 8 die de eindtoets hebben gedaan. In onderstaand overzicht ziet u de
resultaten van de afgelopen drie jaar.

cito groep 8
(geen eindtoets) 2019- 2020 cito groep 8 2020-2021 cito groep 8 2021-2022

Kopklas 2% VMBO- B 1 %

VMBO-K 5% VMBO-B/VMBO-K 7% VMBO-B/VMBO-K 4%

VMBO-B 4% VMBO-K/VMBO-TL 19% VMBO-K/VMBO-TL 10 %

VMBO-TL 5% VMBO-TL 7 %

VMBO-TL/HAVO 13% HAVO- VMBO-TL 23% HAVO/VMBO-TL 30 %

HAVO 21% HAVO 4 %

HAVO/VWO 20% HAVO/VWO 23% HAVO/VWO 22 %

VWO 30% VWO 28% VWO 24 %
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4. 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. Ook 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 Ondersteuners Passend Onderwijs. We hebben deze functie door de NPO
gelden kunnen uitbreiden met 0,8 fte (4 dagen), in totaal werken er nu 1,6 fte medewerkers met de
leerlingen die een arrangement hebben. Zij ondersteunen 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.

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.

● Langdurige extra ondersteuning
Langdurige extra ondersteuning door de 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.

Vaak worden deze leerlingen individueel buiten de klas en/of in de klas begeleid, bijvoorbeeld om te
werken aan gedrags- en emotieregulatieproblematiek. Echter, soms wordt er ook voor ondersteuning in
kleine groepjes gekozen omdat leerlingen ook van elkaar kunnen leren. De OPO begeleid leerkrachten
daarnaast in de klas en richt zich hierbij op de interactie met de leerling en de groep.

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.

● Kortdurende extra ondersteuning

Kortdurende extra ondersteuning: de OPO start, na overleg met leerkracht en IB, een kortdurend

arrangement ( max 6 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.
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In het schooljaar 2021-2022 maakten 66 leerlingen gebruik van een arrangement bij de Ondersteuner

Passend Onderwijs.

Verwijzingen
Er zijn dit schooljaar twee leerlingen verwezen naar het SO.

Kentalis
Dit jaar hebben 8 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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5. 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 één fysieke bijeenkomst geweest. Besloten
is de rest van de uren naar het schooljaar 2022-2023 te verplaatsen.

❏ Alle leerkrachten hebben een cursus Close Reading gevolgd. Dit bestond uit drie studiemomenten
met heel het team, begeleiding per bouw en individuele begeleiding a.d.h.v. een klassenbezoek.

❏ De onder- en bovenbouwcoördinator hebben met succes het leerarrangement “Pedagogisch
didactisch coachen” afgerond.

❏ Een leerkracht heeft de master Cognitief Talent afgerond
❏ Een leerkracht heeft de cursus “Met sprongen vooruit” gedaan
❏ Twee leerkrachten nemen deel aan het netwerk van OGO scholen die aan kennisuitwisseling en

deskundigheidsbevordering doen (de Activiteit).
❏ De leerkrachten in de onderbouw kregen scholing over de Parnassys leerlijn rekenen.

Studiedagen
We hebben de volgende studiedagen gehad:

- jaarplan presenteren
- leesplezier en rapport
- rekenen pluspunt, ICT vaardigheden, dyslexie
- twee bijeenkomsten cognitief talent, één over signaleren en de ander over compacten, versnellen

en verrijken.
- opbrengsten afgelopen jaar en jaarplan komende jaar besproken
- overzicht werkgroepen gemaakt
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6. 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.

Passend onderwijs
Het passend onderwijs wordt zoveel mogelijk door de medewerkers van school uitgevoerd. Hiervoor
hebben we 1,6 fte ingevuld.

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. Wel zijn er door de bouwcoördinatoren gesprekken
gevoerd met de leerkrachten. Komend jaar starten we met een andere gesprekkencyclus die meer
passend is bij onze school. Jaarlijks worden er twee gesprekken gevoerd, deze gesprekken worden
gevoerd door de bouwcoördinator of de directie.
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7. Financieel beleid
In onderstaande tabel vindt u de realisatie van de begroting van het boekjaar 2021.
Allereerst valt op dat we een hogere rijksvergoeding hebben gekregen. Verder zijn de NPO gelden naast
de reguliere bekostiging toegevoegd. De personele lasten zijn hoger dan gepland. Dit heeft te maken met
de salarisverhoging voor onderwijzend personeel. Hierdoor zijn zowel de bekostiging als de uitgaven
hoger dan begroot.
De niet ingezette NPO gelden kunnen doorgeschoven worden naar de begroting van de komende twee
jaren.

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 fte € 126444

RT middenbouw 0,6

ondersteuner passend onderwijs 0,2

onderwijsassistent onderbouw 0,2

onderwijsassistent middenbouw 0,6

onderwijsassistent bovenbouw 0,4

leerkracht ambulant VVE 0,2

subtotaal 2,2 € 118926

studytree

orthopedagoog

subtotaal € 4000

totaal besteed € 122926

€ 3518
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Financieel overzicht TSO
Meer kinderen hebben gebruik gemaakt van de TSO, maar minder mensen hebben betaald. Er zijn
daardoor minder inkomsten. We proberen alsnog betalingen te incasseren. Dit is een zorgelijke
ontwikkeling.
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8. Huisvesting en schoolomgeving

Onderhoud aan de school
In de tweede fase van het groot onderhoud is het sanitair op de begane grond vernieuwd. De verlichting is
vervangen en de plafondplaten zijn vernieuwd of gespoten.

Schoolplein
Op het schoolplein gebeuren meer ongelukken dan voorzien. Dit is opgepakt en er zijn zelfs vragen in de
deelraad gesteld. De randen van de eilanden kunnen niet worden weggehaald, maar de gladheid van het
zand waardoor er meer kinderen uitglijden wordt wel als probleem gezien. Er is geld vrijgemaakt om het
zand te verwijderen en een zachte valgrond te realiseren. We hadden gehoopt dat dit nu al gerealiseerd
zou zijn, maar helaas. Op het schoolplein willen we niet dat alle zand en boomschors verdwijnt, we hopen
dat de gemeente ons dat toestaat.

Dependance
In schooljaar 202-2022 zijn er 5 groepen 7-8 aanwezig op de Kleine Boe. De klusklas draait op volle toeren
en in de centrale hal zijn er vouwwanden geplaatst om daar meer ruimte te creëren om met groepjes
leerlingen te werken.

9. Overig
In juni hebben we een tevredenheidsenquête gehouden onder de leerlingen van groep 6-8,  leerlingen
hebben deze ingevuld en geven ons een 7,8. Dit iets minder dan vorig jaar.

10. Verslag TSO
Het aantal kinderen dat overblijft wordt steeds groter. Hierdoor ontstaan grotere groepen en is het voor de
overblijfmedewerker moeilijker om de kinderen een rustig en gezellig overblijf-uurtje te bieden.
De laatste twee schooljaren waren onregelmatig door de maatregelen omtrent corona. Hiervan zagen we
niet alleen in de klas effect, maar ook tijdens de TSO. Het is voor de overblijfmedewerker een uitdaging
geweest om de kinderen in rust te laten eten en spelen gedurende de TSO. De kinderen moesten geregeld
herinnerd worden aan de regels en afspraken tijdens de overblijf. Sommige kinderen hadden moeite met
het accepteren van die regels. Hierdoor heeft onze TSO coördinator meer oudergesprekken moeten
voeren dan voorgaande jaren, vooral met ouders en kinderen van de bovenbouw.
Voor de bovenbouw, de groepen 6 t/m 8, hebben we hier wat op bedacht. Alle kinderen en hun ouders
hebben aan het eind van het schooljaar een formulier gekregen die ondertekend moet worden voor het
begin van het nieuwe schooljaar. Op het formulier staan de afspraken en regels en de consequenties als de
kinderen zich niet aan die afspraken en regels houden.

Ook is afgesproken een coördinator als eigen aanspreekpunt op de Kleine BOE aan te stellen.
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11. 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’ is opnieuw opgepakt en loopt
nu goed. De VVE-coördinator bezoekt een keer per jaar de locatie.

● De samenwerking met kinderdagverblijf Wereldkids moet opnieuw worden opgepakt,
daar deze organisatie is overgenomen door een andere organisatie, BLOS.

● Met de onlangs opgestarte voorschool van het kinderdagverblijf De Kraai is de
samenwerking dit jaar opgestart.

● De jarenlange samenwerking met peuterspeelzaal ‘De Kraai’ verloopt nog steeds
goed. We komen twee keer per jaar bijeen voor overleg en overdracht. De VVE-
coördinator bezoekt 4 keer per jaar de locatie.

In schooljaar 2022-2023 zullen er met meerdere kinderdagverblijven, waarvan kinderen
instromen, samenwerking worden opgestart. We ontvangen nog te onregelmatig
overdrachten vanuit deze locaties.

Nieuwe doelgroep:
De instroom van kinderen die direct uit het buitenland instromen, kinderen van Expats,
vluchtelingen neemt toe. We zijn ons aan het bezinnen hoe we deze kinderen kunnen
bedienen. Kinderen die 5 jaar en ouder zijn kunnen tijdelijk naar de Bataviaschool. De Boe is
dan stamschool voor deze kinderen.

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 vrij roosteren 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 binnen de groep. Door mee te spelen
en werken met de kinderen binnen de thema onderwerpen kon zij de taal, het spel en de
sociale vaardigheden versterken. Ook vervangt zij regelmatig de groep zodat de leerkracht
met een kleine groep extra aanbod kan verzorgen.
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12. 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 ook dit jaar nog een flinke
wissel op ons beleidsplan heeft getrokken. Gelukkig hebben we het afgelopen schooljaar toch nog een
heleboel leuke activiteiten mogen organiseren!

September 2021: de Schoolfotograaf & Groep 8 Kamp
Ook dit jaar hadden we de schoolfotograaf. In september hadden we bezoek van de fotografen van
Sgoolfotograaf. Hoewel de foto’s weer prima waren, ontvingen we aardig wat gemopper over de spelling
van de naam, wij zullen het volgende jaar een andere fotograaf overwegen. Ook mocht groep 8 weer op
kamp, gelukkig want in zo’n laatste jaar wil je niets missen.

December 2021: Sint, Kerst en Verhalenkaravaan
Het Sinterklaasfeest was nog net, weer als van ouds. Hoewel er al weer winter maatregelen waren heeft er
toch een ouderwets Sinterklaasfeest plaatsgevonden. Met kadootjes, klas bezoeken, pepernoten en vooral
veel leuk gekleurde pieten!

Na de digitale verhalenkaravaan van 2020 en alle andere digitale zaken dit jaar, was er wel wat
digitaalmoeheid. Daarom hebben we dit jaar gekozen om geen (digitale) verhalenkaravaan te houden.

En helaas, nét voor het kerstdiner ging de school weer dicht.
Hierdoor kwam het kerstdiner en de daarbij horende Kerstkwek helaas weer te vervallen.

Voorjaar 2022
Alsof er niets gebeurd was gingen we er in het voorjaar weer vol tegenaan.
Alles volgde elkaar op in één grote feestparade.

We begonnen in mei met het eerste multi-culti feest dat schoolbreed gevierd werd; Eid-al-Fitr mét een
sponsorloop voor het goede doel. En wat een succes was dat, de leerlingen haalden samen ruim 23.000
euro op voor stichting Vluchteling en tijdens het ontbijtfeest was de school gevuld met lekker door de
ouders en kinderen gemaakte hapjes.

Vervolgens liepen er in  juni wel 285 kinderen van de BOE enthousiast de avond4daagse.

En eindelijk had groep 8 weer een afscheidsvoorstelling. Waar niet alleen de ouders maar ook enkele
jongere klassen bij mochten komen kijken.

En dan waren we er nog niet; er waren nog schoolreisjes voor alle klassen, een afsluitende picknick en
natuurlijk de knaller van dit jaar; het zomerfeest.
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En een feest was het. De hele woensdag waren er door de hele school, op het schoolplein en in het
Funenpark activiteiten voor de kinderen. Zo konden ze in een springkussen, een voetbalworkshop doen,
karaoke zingen, koekjes bakken, knutselen met Dorine, cocktails maken, yoga, bellenblaasfeest, gedichten
maken, film kijken, koeken versieren, een limonade bar, een poffertjeskraam, Tai-Chi, de keuze was
eindeloos en de pret ook!

En het feest zou niet zo een enorm succes zijn geweest als we de hulp niet hadden gehad van zo’n 60
ouders én heel veel juffen en meesters! Daarvoor nogmaals dank.

Financiën:
Door de gestegen kosten in alles (inkopen, bussen, activiteiten) en de noodzaak wat vaker externe hulp in
te roepen door het uitblijven van ouderparticipatie zal de OR dit jaar dan wel quitte draaien of een kleine
negatieve eindbalans hebben.

Samenstelling OR
Tenslotte, zoals elk jaar, heeft er ook dit jaar weer een lid afgezwaaid uit de Ouderraad: Heel veel dank
Berend! En dus zijn we ook weer of eigenlijk nog steeds 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 2022-2023:
Rosien Feiner (7B, 5A, penningmeester) Chaka Starke (7B, 5A, voorzitter), Fatima Addi (5A), Eszter Vitorino
(3C, 6A), Betul Kaynak (4C), Leontine van Weerdenburg (1/2B, leerkracht)
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13. Jaarverslag  MR  2021-2022

De MR kon dit jaar gelukkig weer live bijeenkomen. Op school waren nog wel enkele corona-maatregelen,
de MR werd telkens meegenomen in de besluitvorming over te nemen maatregelen of het weer loslaten
ervan.
Op initiatief van de MR zijn er dit jaar gesprekken geweest met de directeur, om te kijken wat de
afnemende leerlingaantallen voor gevolgen hebben voor de verschillende groepen. Welke stappen worden
er ondernomen als groepen kleiner worden? Wat zijn overwegingen om groepen samen te voegen?
Uit deze gesprekken is een stappenplan gekomen, dat gevolgd kan worden op het moment dat school
overweegt om groepen samen te voegen.
Een aantal MR leden is vertrokken en we hebben nieuwe MR leden welkom geheten, dit zijn: Annick,
Anneke, Brigitte en Sanne.

datum onderwerp besluit
9 nov 2021 school begroting 2022, Door NPO-gelden meer ruimte in de begroting. goedgekeurd

de MR wil graag in gesprek over de consequenties van de krimp de
komende jaren, hoe gaat de school nu en in de toekomst  om met
kleinere groepen.

meedenken

25 jan 2022 Voorstel voor afspraken samenvoegen klassen als gevolg van
leerlingenaantal.

meedenken

Diverse protocollen worden besproken en goedgekeurd goedgekeurd
speerpunt MR: stimuleren van digitaal onderwijs en digitale vaardigheden overleg

8 maart 2022 Sanne, nieuw lid, personeel.
School Ontwikkelplan (SOP) wordt onder de aandacht gebracht bij
ouders.

goedgekeurd

NPO-gelden mogen over 4 jaar ipv over twee jaar besteed worden.
speerpunt MR: stimuleren van een open, veilige en transparante cultuur overleg

19 april 2022 Nieuwe leden: Annick en Anneke (oudergeleding) Brigitte
(personeelsgeleding)
Formatieplan goedgekeurd
Mr wordt geïnformeerd door Specialist Hoogbegaafdheid, Jean

31 mei 2022 Formatieplan wordt herzien, in gesprek over samenvoegen groepen.
Lesrooster wordt aangepast met 5 minuten minder pauze tussen de
middag. Hierdoor komen twee dagen extra bij het aantal lesvrije dagen,
waarop leerkrachten werken aan de portfolio’s en themavoorbereidingen.

goedgekeurd
voor één jaar

Aandacht voor vrouwenzaken in het beleid van de BOE. meedenken
speerpunt MR: BOE als buurtschool met aandacht voor diversiteit overleg

Financiën MR
MR magazine 2022 -€ 304

etentje en afscheid en welkom leden -€ 277

etentje en afscheid mr lid -€ 270
Totaal -€ 851
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