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Voorwoord 
Schooljaar 2021-2022 heeft een bijzondere inslag gekregen door de Coronapandemie, het 
ziekteverzuim en het lerarentekort. Dit schooljaar heeft herstel plaatsgevonden en is een start 
gemaakt met nieuwe verbinding, onderzoeksmatig werken en focus op de inhoud.  
 
Ik begon in augustus als nieuwe directeur van de Paulusburcht en maakte al gauw kennis met het 
team, de leerlingen en ouders. Bij alle geledingen heb ik vanaf het begin een grote betrokkenheid op 
het kindcentrum en op elkaar ervaren. Ik vond het dan ook fijn om met de leerlingen van de 
Paulusburcht af te spreken om elkaar te begroeten bij binnenkomst. Na een schooljaar kan ik 
zeggen, dat ik nog steeds door de vrolijke gezichten ’s morgens bij de ingang wordt begroet. 
 
De Coronapandemie en het lerarentekort heeft ervoor gezorgd dat het een intensieve periode is 
geweest. Er zijn teamleden ziek geweest om diverse redenen en van hen zijn de meeste gelukkig 
hersteld. Een aantal collega’s is naar een andere werkplek gegaan en hiervoor zijn nieuwe mensen 
aangenomen. Al met al lijkt aan het eind van het schooljaar de rust in het team teruggevonden door 
een blik vooruit te werpen naar het nieuwe schooljaar.  
 
De inzet van het team heeft ervoor gezorgd dat wij belangrijke basisstappen voor de verdere 
ontwikkeling van opvang- en onderwijskwaliteit op de Paulusburcht hebben kunnen zetten. Dit is 
dan ook een mooie plek om mijn complimenten hiervoor te geven aan de kanjers waaruit het team 
bestaat.  
 
Claudia Vonk 
Directeur kindcentrum Paulusburcht 
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Inleiding 
In het schoolplan worden ontwikkelingen en activiteiten  over een periode van 4 jaar globaal aan de 

orde gesteld.  In het jaarplan worden voor één schooljaar de doelen met activiteiten beschreven die 

de school dat betreffende schooljaar wil behalen. Aan het einde van het schooljaar vindt een 

terugblik plaats in het jaarverslag.  

 

Met het jaarverslag vervult de school één van zijn verplichtingen ten aanzien van de kwaliteitszorg.  

De school rapporteert in elk geval over de kwaliteit van het gegeven onderwijs en de stand van 

zaken met betrekking tot de onderwijsontwikkeling. 

 

Het jaarverslag wordt in ieder geval aangeboden aan het team, de MR en de algemene directie/ 

bestuur van Tabijn. De scholen van Tabijn bepalen zelf of ze een publieksvriendelijke versie van het 

jaarverslag maken en deze op hun website plaatsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4 

Leerlingaantal en groepsindeling  
 

Leerlingenaantal 
Op 1 oktober 2021 telde de Paulusburcht 270 leerlingen. Het leerlingenaantal is teruggelopen door 

een eerdere leerlingenstop. We beschrijven onze zienswijze hierop in het jaarplan 2022-2023.  

Peildatum Leerlingenaantal  

2022 244 

2021 270 

2020 302 

2019 300 

2018 292 

2017 307 

2016 296 

 

Peuteropvang  

Dag Aantal kinderen  

Maandag 15 

Dinsdag 16 

Woensdag 14 

Donderdag 16 

Vrijdag  16 

 

Buitenschoolse opvang 

Dag Aantal kinderen  

Maandag 38 

Dinsdag 49 

Woensdag 6 

Donderdag 49 

Vrijdag  17 

 

Groepsindeling 
De Paulusburcht had dit schooljaar 12 groepen, met gemiddeld 25 leerlingen. Er wordt gewerkt met 

leerjaargroepen en voorafgaand aan dit schooljaar zijn er keuzes gemaakt om enkele 

combinatiegroepen te maken op basis van het totale leerlingenaantal. Aan het eind van het 

schooljaar is op basis van deze leerlingenaantallen gekozen om de groep 2/3 door te laten stromen 

als groep 3/4 en groep 5/6 als 6/7. Op basis van inhoudelijke argumenten is ervoor gekozen om de in 

de onderbouw te draaien met een groep 1 en twee groepen 2/3. Ik verwijs u hiervoor graag naar de 

informatiebrief voor ouders ‘Werken in de onderbouw 20220704’.  
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Evaluatie jaarplan 2021-2022 
 
In schooljaar 2021-2022 stond het op orde krijgen van de basisvoorwaarden voor kwalitatief 
onderwijs centraal. Hiervoor werd gewerkt vanuit de volgende drie pijlers. 
 

1. We hebben een optimistische professionele cultuur. 
2. We handelen preventief. 
3. We hebben een sociaal veilig kindcentrum.  

 
In het NPO-plan van 2021-2022 staan interventies beschreven aansluitend bij het jaarplan. Dit 
document is dan ook gebruikt om schooljaar 2021-2022 te evalueren. Hieronder staan de doelen 
nog eens herhaald en daaronder de evaluatie beschreven.  
 

Doelgebied B: Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren  

Doelgebied E: Extra inzet personeel en ondersteuning  
 
 

 
Figuur 1 Preventiepiramide 

 

Evaluatie 
 

Pedagogisch didactisch handelen 

Het directe instructiemodel EDI en het model GIP voor een effectief klassenmanagement worden 
gebruikt. Hiermee is het didactisch handelen aangescherpt en hebben we een doorgaande lijn in de 
school. Alle groepen hebben daarbij op dezelfde plek in het klaslokaal een time timer en stoplicht 
hangen. Deze helpen de leerlingen om ze snel in iedere klas te vinden. Zij weten bij de start van het 
nieuwe schooljaar en bij een nieuwe leerkracht ook direct waar zij aan toe zijn.  
 
Het team is intensief begeleid bij het implementeren van EDI. In september 2022 wordt de monitor 
EDI afgenomen en wordt objectief getoetst waar nog iets nodig is en wat beheerst wordt door de 
leerkrachten.  
 
Alle leerkrachten hebben onder leiding van een professional ervaring opgedaan met het stellen van 
onderzoeksvragen. De leerkrachten maakten hiervan een beeldverslag. Dit heeft bijgedragen aan het 
creëren van een professionele en onderzoeksmatige cultuur. Verantwoordelijkheid nemen, delen, 
vragen mogen stellen en samenwerken stonden hier onder andere centraal.  
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Inzicht in resultaten 

Leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel hebben inzicht in de resultaten op 

schoolniveau, leerlingpopulatie en schoolambitie. Zij zijn hierin uitgebreid in meegenomen door 

interne en extern professionals. Ook tijdens alle resultaat inhoudelijke gesprekken heeft dit 

onderwerp plek gekregen. De eerste stappen zijn gezet waarbij leerkrachten en 

onderwijsondersteunend personeel begrijpen hoe zij deze informatie kunnen omzetten naar 

handelen in de groep. Na onderzoek van de intern begeleiders en na overleg met de directie gaat 

het team werken met Focus PO. Dit zorgt ervoor dat het onderwijsteam de leerlingen goed kan 

volgen en hun onderwijsaanbod hierop kan aansluiten.  

Preventief handelen 

De leerkrachten werken preventief, waardoor zij zich kunnen richten op het groene deel van de 
preventiepiramide. Het pleinplan en kwaliteitskaart pleindienst vervullen hierbij een belangrijke rol. 
Leerlingen worden gedragsverwachtingen aangeleerd die gebruikt worden bij het buitenspelen. Dit 
is zeer effectief gebleken, want het aantal incidenten tijdens het buiten spelen liep binnen enkele 
weken ver terug. Hierdoor gaan we dit volgend schooljaar uitbouwen naar gedragsverwachtingen ín 
de klas. Het werken met het stellen van gedragsverwachtingen zorgt voor een positievere aanpak en 
draagt bij aan de sociale veiligheid in de school. De basisondersteuning is opnieuw stevig neergezet, 
de teamleden hebben kennisgemaakt met de ondersteuningsroute en zij hebben hiermee geoefend 
tijdens de studiedagen onder leiding van de intern begeleiders. Er is te zien de leerkrachten steeds 
beter naar de ondersteuningsroute handelen. Volgend schooljaar wordt de inzet hiermee vervolgd, 
gezien de vertaling naar het handelen een langduriger proces is. 
 

Schoolbibliotheek 

De schoolbibliotheek is gesaneerd en er zijn honderden nieuwe boeken aangeschaft. Deze zijn direct 
door de NBD op genre gekaft. Dit zal bijdragen aan de leesmotivatie van de leerlingen. In september 
2022 worden de oude nog goede leesboeken opnieuw gekaft en ook op genre ingedeeld. Er is een 
extra taal-/leescoördinator aangesteld. Dit zorgt ervoor dat er een aanspreekpunt en kartrekker op 
het gebied van lezen is in de onderbouw en bovenbouw. De coördinatoren gaan het programma van 
Boekstart implementeren en begeleiden op de Paulusburcht in schooljaar 2022-2023. Hiervoor zijn 
doelen opgesteld in de samenwerkingsovereenkomst.  
 

Hiaten Coronacrisis 

We werken hiaten opgedaan in afgelopen jaren stapsgewijs weg, terwijl we een nieuwe stevige 
ondersteuningsstructuur neerzetten. Dit doel blijft staan voor schooljaar 2022-2023, waarin we 
verder werken aan het wegwerken van hiaten.  
Met behulp van focus PO en de analyses van diverse meetinstrumenten, zoals CITO, zijn de 
leerlingresultaten nog beter in kaart gebracht. We gebruiken dit als een NU-meting, waardoor we 
ons onderwijs passender kunnen inrichten. Er bleek herstel nodig te zijn op teamniveau. Het herstel 
heeft bijgedragen aan het gezonder en krachtiger maken van het team. Het herstel droeg ook bij aan 
de verbinding tussen collega’s.  
 

Groepen 7 

Er is gewerkt aan verbetering van de sociale veiligheid op leerling, team en ouderniveau in enkele 
groepen in de bovenbouw, waar dit nodig was. Bij de andere groepen was er geen interventie op 
sociale veiligheid nodig en is er met de reguliere aanpak van de Kanjertraining gewerkt. Kindcentrum 
breed hebben we het pleinplan geïntroduceerd, waarbij we werken met gedragsverwachtingen, 
zoals eerder beschreven. De veiligheid is terug in de groepen en de didactische vaardigheden van de 
leerkrachten zijn versterkt. Helaas heeft een van de groepen te maken gehad met 2 grote 
wisselingen van leerkrachten, door de Coronacrisis en het nationale lerarentekort.  
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De didactische achterstanden in de groepen 7 bleken minder groot dan verwacht. Deze zijn in kaart 
gebracht met diverse meetinstrumenten en er is structureel aan gewerkt. De verbetering in de 
resultaten zijn verschillend van elkaar door de leerkrachtwisselingen in een van de groepen. We zien 
in een van de groepen 7 een flinke groei. We hebben met behulp van het herstelplan, de NIO en alle 
regulier gebruikte informatie alle leerlingen een passend voorlopig advies kunnen geven. De intern 
begeleiders blijven samen met de leerkrachten uit groep 8 in schooljaar 2022-2023 alert op dit 
onderwerp. 
 
 

Doelgebied C: Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen. 
 

Evaluatie 
 

Plezier leerlingen 

Leerlingen gaan met plezier naar school. Dit is terug te lezen in de tevredenheidspeiling onder de 
leerlingen. Op onderstaande afbeelding is dit terug te lezen.   

 
 

Vergroening speelplaats 

Er is een commissie samengesteld van teamleden en ouders. Er is onderzoek gedaan naar de 
inrichting van de speelplaats en mogelijke aannemers/ ontwerpers om mee aan de slag te gaan. Hier 
is een goede ontwerper uitgekomen, waarmee wij in zee gaan. De aannemer/ hovenier zullen wij 
later in het proces aanstellen. Er zijn financiële middelen gezocht. Er is budget gevonden, maar 
hiermee kan nog niet de volledig vernieuwing plaatsvinden. Dit onderwerp behoudt dus onze 
aandacht. In schooljaar 2022-2023 kunnen we de eerste stappen gaan zetten voor de vergroening 
van het schoolplein. Er is een pleinplan gemaakt en de kwaliteitskaart pleindienst is aangepast. Deze 
zorgen voor veiligheid tijdens het buitenspelen en gelden als basis om mee verder te werken als de 
speelplaats is veranderd. Er is een plan van aanpak geschreven, dat als beginpunt dient voor de 
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vergroening van de speelplaats. Dit plan is gedeeld met het bestuur. Wij verwachten in het najaar 
2022 bericht te krijgen over de te ontvangen bijdrage van het bestuur.  
 

Plezier en verbinding door dans 

De danslessen hebben naast grove en fijne motoriek ook de verbinding en positieve dynamiek 
tussen leerlingen verbeterd. We vervolgen dans bij de start van het schooljaar met drama en er 
worden tijdens de Kinderboekenweek workshops dans gegeven.  
 

Doelgebied D: Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen. 
 

Evaluatie 
 

Betrokkenheid bij eigen leerproces en samenwerken d.m.v. groepsdoorbroken werken 

Groep 2/3 werkt minimaal 2x per week groepsdoorbroken; rekenen, spelen/werken, taal/lezen.  
Groepen 5, 5/6 en 6 werken minimaal 2x per week groepsdoorbroken; begrijpend lezen en blink.  
Bij voorgaande groepen zien we een verbetering in samenwerking tussen leerlingen en het laten 
aansluiten van het onderwijsaanbod bij de behoeften van de leerlingen. Voor leerlingen die hoge 
resultaten behalen blijken extra profijt van deze manier van werken te hebben, omdat zij deels of 
geheel kunnen doorstromen in het leerstofaanbod. Leerlingen die langer behoefte hebben aan spel 
hebben extra profijt van deze manier van werken, omdat dit in de klas gerealiseerd kan worden in de 
groepen 2/3.   
Groepen 7A en 7B werken minimaal 2x per week groepsdoorbroken; rekencircuit, blink.  
Leerlingen kiezen nog niet zelf bij deze lessen wat zij willen leren en/of hoe zij de leerstof gaan 
verwerken. Wij hebben gemerkt dat er bij sommige teamleden nog extra aandacht nodig is voor dit 
onderwerp. Het doel blijft staan voor het schooljaar 2022-2023 en er zal stapsgewijs aan gewerkt 
worden.  
 

Doelgebied F: Activiteiten die rand voorwaardelijk/ ondersteunend zijn voor interventies A-E. 
 

Evaluatie 
 
Er is een grote verbetering op gang gebracht richting een optimistische professionele cultuur. 
Teamleden voelen zich mede-eigenaar van de ontwikkelingen en resultaten in het onderwijs en de 
opvang. De ondersteuningsstructuur is opnieuw vormgegeven. Deze begint effectief voor de 
leerlingen van de Paulusburcht te werken. Alle teamleden kennen de ondersteuningsroute en 
beginnen te doorzien op welke wijze zij deze kunnen en moeten inzetten. De verwachting is dat eind 
schooljaar 2022-2023 dit doel volledig behaald is. (Zie ook doelgebied B.3) De professionele cultuur is 
tevens verbeterd door het werken in zogenaamde clusters. Hierin is met name aandacht geweest 
voor het samen leren en onderzoeken.  
Helaas hebben slechts 74 ouders meegedaan aan de tevredenheidspeiling/ driehoeksmeting die 
bestuur breed is uitgezet. Hierdoor kunnen we helaas geen representatie van onze ouderpopulatie 
uit het onderzoek halen. Hieronder ziet u een overzicht van de resultaten.  
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We zien kindcentrum breed dat het educatief partnerschap zich vergroot. Teamleden begrijpen 
beter de weg door de ondersteuningsroute en hebben een goed inzicht in onze leerlingpopulatie. 
Hierdoor kunnen zij ouders beter te woord staan en meenemen in de uitleg over de ontwikkeling 
van de leerlingen. In het nieuwe schooljaar zal de inwerkroute van start gaan. Tijdens onder andere 
de inwerkroute zal aan dit doel vervolgend aandacht worden geschonken.  
Alle leerlingen hebben een Chromebook en koptelefoon om effectief (thuis)onderwijs te kunnen 
volgen.  
 

Schoolanalyse toetsgegevens 
 
Voor de schoolanalyse en het kwaliteitsprofiel van de Paulusburcht zijn de documenten geschreven 
‘Schoolanalyse toetsgegevens Cito E-toetsen 2021-2022’ en het ‘Blokkenschema ondersteuning en 
begeleiding t.b.v. de leerling ondersteuning 2021-2022 en 2022-2023’.  
 

Eindtoets 
Hieronder staat een overzicht van de DIA-eindtoets van de Paulusburcht. Op meerdere gebieden 

scoren de leerlingen onder het landelijk gemiddelde. Dit is niet passend bij onze leerlingpopulatie. In 

de documenten ‘Schoolanalyse toetsgegevens Cito E-toetsen 2021-2022’ en het ‘Blokkenschema 

ondersteuning en begeleiding t.b.v. de leerlingondersteuning 2021-2022 en 2022-2023’ is onze 

aanpak hierop beschreven.  
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Uitstroom voortgezet onderwijs 
Hieronder staat het percentage uitstroom naar de diverse leerwegen in het voortgezet onderwijs.  

 
 
Met behulp van de NCO-rapportage hebben we onze advisering geanalyseerd. De deze opgedane 
kennis hebben we de aanpassingen bepaald voor de advisering in de toekomst.  
 

Tech 
 
Techniek en technologie is een PLUSkwaliteit van de Paulusburcht. Alle leerlingen hebben dit 
schooljaar vanaf januari om de week technologie les gekregen van een vakdocent. De volgende 
onderwerpen stonden centraal; solderen, verbindingen maken, ontwerpen en 3D-printen. Dit wordt 
volgend schooljaar kindcentrum breed vervolg en verdiept.  
 

Opvang 
 

Behaalde resultaten opvang 
 

Evaluatie 
 
Start schooljaar 2021 kwam er uit het tevredenheidsonderzoek naar voren dat kinderen behoeften 
hadden aan meer rust op de opvang, voornamelijk bij binnenkomst. Team BSO is hier mee aan de 
slag gegaan en zij zijn gekomen tot drie basisgroepen. Bij binnenkomst starten de kinderen in hun 
basisgroep om iets te drinken en een koekje te eten. Daarna hanteren wij een open deurenbeleid, 
dit houdt in dat kinderen zelf de keuze hebben waar ze gaan spelen. Tijdens het fruitmoment zitten 
de kinderen weer aan tafel in hun basisgroep. Hierdoor creëren we structuur, rust, ruimte en 
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regelmaat. De kinderen geven aan dit als erg prettig te ervaren. De basisgroepen bestaan uit: de 
poort (4 t/m 7), de brug (4 t/m 13) en de toren (8 t/m 13).  

 
Door het opnieuw inrichten van de basisgroepen zijn we met elkaar tot de conclusie gekomen dat dit 
ook iets betekent voor onze ruimte en inrichting. Het team is actief met de kinderen aan de slag 
gegaan. Enkele voorbeelden hiervan is dat zij samen een plattegrond hebben gemaakt, materialen 
hebben uitgezocht en de hoeken hebben samengesteld. Tevens is het team door de ogen van het 
kind gaan kijken. Zij hebben rondgelopen in de ruimte op kind hoogte en hebben hun bevindingen 
daarvan meegenomen in het geheel. De medewerkers en de kinderen zijn samengekomen tot de 
ruimte en inrichting zoals deze nu is. Het is huiselijker, ruimtelijker en de hoeken zijn op thema 
ingericht. Ook de peuteropvang heeft nu een eigen klaslokaal ter beschikking, welke is ingericht naar 
de behoeften van onze peuters. 
 

Beheer en organisatie 
 

Steunstichting  
De steunstichting komt iedere periode eenmaal samen. Zij int de vrijwillige ouderbijdrage en zorgt 

dat het geld wordt ingezet voor alle leerlingen van de Paulusburcht. Dit jaar heeft 96% van de ouders 

de vrijwillige bijdrage betaald. Ondanks Corona hebben de meeste activiteiten dan wel in 

aangepaste vorm plaats kunnen vinden. De balans van de Steunstichting heeft een positief resultaat. 

Hiervoor heeft de steunstichting de nieuwe Paulusburcht T-shirts voor de leerlingen mede kunnen 

bekostigen. De secretaris houdt een begroting bij, waarop helder kan worden teruggevonden waar 

de bijdrage aan is besteed. 

Medezeggenschap 
De Paulusburcht had dit schooljaar een medezeggenschapsraad voor het onderwijs, een 
oudercommissie voor de opvang en een oudercommissie voor de peuteropvang. De MR en 
oudercommissies komen tussen de 4 en 8 keer per jaar bij elkaar. Door aflopende termijn, 
verandering van werkplek en onvoorziene omstandigheden namen 4 leden afscheid van de MR. Er 
zijn nieuwe leden gevonden, die per het nieuwe schooljaar zijn aangesteld.  
 

Ouderraad 
De Paulusburcht heeft een betrokken ouderraad en versierploeg. Zij ondersteunen bij de organisatie 

en het draaien van tal van activiteiten en zorgen dat het kindcentrum passende bij het thema 

aangekleed is. De Paulusburcht had twee eventmanagers om samen met de ouderraad de feesten 

en activiteiten te organiseren.  

ARBO  
De meest actuele RI&E is die uit het jaar 2018. Dit wordt in het nieuwe schooljaar opgepakt door de 
nieuwe ARBO-coördinator. Reparaties en ander zichtbaar onderhoud zijn dit schooljaar telkens 
direct opgepakt, om de fysieke veiligheid te garanderen. Er zijn weinig aanpassingen nodig geweest. 
Op kindniveau is de KANVAS-vragenlijst vanuit de kanjertraining afgenomen.  
 

Financiën 
De Paulusburcht is een financieel gezond kindcentrum. Teamleden zijn dit jaar getraind in de 

kanjertraining. Er is een nieuwe intern begeleider aangesteld en zij doet ook de post-HBO opleiding 

hiertoe. Voor de inzet van de NPO-gelden is een plan geschreven, waarvan u eerder in dit document 

de evaluatie heeft kunnen lezen. Aan het eind van dit schooljaar hebben wij de PO-VO subsidie 



 
12 

binnengehaald, waarmee wij technologie een bestendige plek zullen geven in ons onderwijs en de 

vloeiende overgang van het PO naar het VO kunnen borgen. Wij werken hiervoor samen met het 

Clusius College. Wij starten met de inzet van de subsidiegelden in het schooljaar 2022-2023.  

 

Vooruitblik 
Voor schooljaar 2022-2023 wordt een jaarplan geschreven. De doelen die hierin staan komen voort 

uit de evaluatie van dit jaarverslag. Hiernaast worden ook nieuwe doelen worden geformuleerd.  


