Jaarverslag Kindcentrum Aelse schooljaar 2019-2020

Wat een bijzonder schooljaar hebben we achter de rug! Natuurlijk door de Covid-19 pandemie en
alles wat dit met zich meebracht voor onze kinderen, onze collega’s en ons onderwijs. Maar ook door
onze eigen ontwikkelingen: een grote, noodzakelijke verbouwing op onze bovenbouwlocatie,
kleinere aanpassingen op onze onderbouwlocatie en aan het eind van het schooljaar de
voorgenomen sluiting van onze middenbouw.
In dit jaarverslag laten we zien wat dit alles voor ons, voor onze kinderen en onze ouders betekend
heeft. We beschrijven daarvoor wat we gerealiseerd hebben uit ons schoolplan. Onze plannen voor
2019-2020 betroffen de volgende thema’s:
•
•
•
•
•
•
•

Rekenen
Executieve vaardigheden
Pedagogisch handelen
Vierkeerwijzer
Buitenonderwijs
Didactisch coachen
MijnRapportFolio

Daarnaast vinden jullie informatie over hetgeen we gerealiseerd hebben op het gebied van:
•
•
•
•

Onderwijsopbrengsten
Personeel
Gebouwen
Financiën

Ben je geïnteresseerd in meer informatie over een van deze onderwerpen? Neem contact met ons
op!
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Jaarplannen 2019-2020
Rekenen
Welke ambities hadden we en wat hebben we kunnen realiseren?
Leerkrachten kennen de doorgaande leerlijnen rekenen.
Dit doel hebben we bereikt. De leerkrachten zijn aan het begin van
het jaar aan de slag gegaan met de leerlijnen van hun eigen groep.
Hier hebben we een mooi document/boekje van gemaakt waarin
kort en bondig de leerlijnen staan. Daarna hebben de leerkrachten
buitenactiviteiten bedacht bij de leerlijnen. De leerkrachten hebben
laten zien (d.m.v. foto’s van de lessen) dat ze goed met de doelen
aan de slag zijn gegaan. En dit kan alleen als ze inzicht hebben in de
leerlijnen.
De meerwaarde van het kennen van de leerlijnen is dat leerkrachten
sneller de methode durven los te laten. Dat ze werken vanuit het
doel binnen rekenen en hier ook andere middelen voor inzetten.
Leerkrachten kunnen de vertaalcirkel inzetten (bij alle rekendoelen).
Dit doel hebben we niet gerealiseerd. Tijdens een teamvergadering is er wel uitleg gegeven aan het
team. Maar er is weinig tijd geweest om dit te oefenen en om leerkrachten te ondersteunen.
Hier moeten we komend jaar nog aan werken.
Er wordt een start gemaakt met het opstellen van het dyscalculieprotocol.
Het dyscalculieprotocol is klaar. Het komend schooljaar zal er worden gestart met het
dyscalculieprotocol. De leerkrachten van de groepen 2, 3 en 4 gaan de screeningslijsten invullen.
De meerwaarde van het dyscalculieprotocol is dat we een beter inzicht hebben in de vaardigheden
en resultaten van de kinderen. Zo kunnen we meteen inzetten op hiaten.
We krijgen leerlingen met rekenproblemen en eventueel dyscalculie eerder in beeld.

“Als rekencoördinatoren
zijn we trots op ‘het
resultaat’ dat we dit jaar,
ondanks Covid19 hebben
bereikt. We hebben mooie
stappen gemaakt.
We hebben het vaak als heel
prettig ervaren om met het
team samen aan de slag te
gaan. Ze hebben
enthousiast meegewerkt en
stonden open voor onze
werkpunten. “
Janneke – Mieke – Kim
September 2020

Welke doelen staan in 2020-2021 centraal?
•

Doorgaande leerlijn verdiepen:
o Groepsdoorbrekend werken
o Werken vanuit de rekenmethode maakt steeds meer plaats
voor werken vanuit rekedoelen
o Signaleren en analyseren van data
• Buitenonderwijs binnen rekenen verdiepen
• Didactisch coachen binnen rekenen verdiepen
• Gebruik en inzet Gynzy-lessen borgen
• Onderdeel rekenen binnen Mijn Rapportfolio completeren
• Dyscalculie-beleid implementeren
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Executieve vaardigheden
Welke ambities hadden we en wat hebben we kunnen realiseren?
Op locatie middenbouw wordt een model uitgewerkt en ingezet
om concreet met kinderen aan hun executieve vaardigheden te
werken.
De pilot op de middenbouw is goed van start gegaan. Het werken
aan de executieve vaardigheden heeft gedurende het gehele jaar
aandacht gehad en we hebben regelmatig geëvalueerd. We
hebben een goed begin gemaakt aan het proces “leren leren”, dat
gedurende de komende jaren gezamenlijk moet worden
uitgebouwd.
De leerkrachten zien de meerwaarde in van het spreken van dezelfde taal tegen/met de kinderen. De
kinderen begrijpen de taal en weten welk gedrag wenselijk is.
Bij gedragsverandering moeten we het volgende in ons achterhoofd houden: (onbewust) gedrag
onderkennen, er over nadenken en zo nodig aanpassen vraagt om wilskracht, daadkracht en
doorzettingsvermogen. We vallen vaak terug in ons oude patroon. Dat vraagt een lange adem,
acceptatie dat het niet in een keer (blijvend) lukt en doorzettingsvermogen om vol te houden.
De meerwaarde voor zowel de kinderen als de leerkrachten is: Gaandeweg leren de kinderen meer
over zichzelf en de invloed die zij zelf hebben op hun (werk)gedrag. Door het benoemen van de
executieve vaardigheden door leerkrachten leren de kinderen woorden geven aan de
moeilijkheden/”makkelijkheden” (talenten) die ze op hun pad ervaren. Zij leren gebruik te maken van
hun talenten en door te zetten als iets moeilijk is/wordt en in gesprek te gaan met de leerkracht als
zij daar behoefte aan hebben. Zij groeien in hun
(Leer)ontwikkeling.
“De wekelijkse
maandagmorgen-bijeenkomsten
Deze pilot is succesvol afgerond en wordt als schoolbeleid
verder opgepakt en geïmplementeerd.
van de MB hebben zeker
bijgedragen aan het gevoel dat
Welke doelen staan in 2020-2021 centraal?
we deze kar samen trekken. Ik
heb met veel plezier de kar
Om alle kinderen kennis te laten maken met de terminologie
getrokken.”
van het roertje staan de GOUDEN WEKEN aan het begin van
het schooljaar in het teken van het boek : DE KLEINE KAPITEIN
van Paul Biegel. De kleine kapitein verenigt alle vaardigheden
van het roertje in zijn handelen op zijn boot.

Tonny
September 2020

Daarna:
•
•

Uitwerken inzet executieve vaardigheden in Professionele Leergemeenschap (PLG) voor alle
leerjaren binnen KC Aelse
Vandaaruit worden kinderen meer en meer eigenaar van hun eigen leerproces, kunnen meer
verantwoordelijkheid en meer vrijheid aan.
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Pedagogisch handelen
Welke ambities hadden we en wat hebben we kunnen realiseren?
De doelen op het terrein van pedagogisch handelen in ons
schoolplan, zijn allemaal doelen die de gehele schoolplanperiode
beslaan en waar we na een schooljaar alleen tussenopbrengsten
over kunnen melden.
Doorgaande lijn pedagogisch handelen is merkbaar en voelbaar in
de school.
Dit vraagt een continue proces en gesprek tussen teamleden over
visie op ontwikkeling van kinderen; je pedagogisch handelen vloeit
hier nl. een-op-een uit voort. Doordat we ieder schooljaar als gehele school starten met één
gezamenlijk pedagogisch thema, houden wij het gesprek binnen het team hierover steeds op gang.
Kennis van elkaars visie en handelen leidt tot afstemming hierin.
Leerkrachten begeleiden en coachen kinderen in hun ontwikkeling naar sociaal-vaardige, positieve,
zelfbewuste mensen.
Dit is een van de speerpunten vanuit ons professionaliseringstraject Didactisch Coachen. Dit
schooljaar heeft de tweede tranche van ons team een start gemaakt hierin. Door de corona-periode
is de begeleiding in dit traject tijdelijk stil komen te liggen. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar
wordt dit verder opgepakt. De opbrengsten hiervan voor kinderen worden meegenomen in hun
rapportages in MijnRapportFolio (MRF).
Leerkrachten voeren structureel inhoudelijk overleg m.b.t. pedagogisch handelen
De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen én het pedagogisch handelen van teamleden dat
hierbij hoort, zijn vast onderdeel van verschillende overlegmomenten binnen de organisatie. Denk
hierbij aan bouw-overleg, leerlingbesprekingen, groepsbesprekingen en voorbereidingen voor lessen
en thema’s. Dit doel is behaald en afgerond als jaarplan. Het inhoudelijk overleg blijft uiteraard
doorgaan.
Veiligheidsbeleving kinderen wordt jaarlijks gemeten m.b.v. Scol
Dit gebeurt jaarlijks onder regie van de gedragsdeskundige en de intern begeleiders. Dit doel is dus
behaald en afgerond. De analyse van de data en vertaling ervan naar de praktijk krijgt in het nieuwe
schooljaar een grotere plek.
Welke doelen staan in 2020-2021 centraal?
•
•

•

Er is een doorgaande lijn van pedagogisch handelen zichtbaar en voelbaar.
Leerkrachten begeleiden en coachen kinderen in hun ontwikkeling naar sociaal-vaardige,
positieve, zelfbewuste mensen.
Deze beide doelen vragen dialoog en geleidelijke afstemming en blijven daarom de gehele
schoolplanperiode van kracht.
Veiligheidsbeleving kinderen wordt jaarlijks gemeten m.b.v. Scol en de data worden vertaald
naar praktisch handelen.
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Vierkeerwijzer
Welke ambities hadden we en wat hebben we kunnen
realiseren?
Inhoudelijke vormgeving en gebruik van Themamuur
versterken.
Binnen VierKeerWijzer is het gebruik van de themamuur
essentieel voor het stellen van de kerndoeldekkende vragen, de
vragen van kinderen en de bijbehorende antwoorden. Aan de
hand hiervan presenteren de kinderen of de leerkracht hun
verworven kennis over het onderwerp. De themamuren zijn in
iedere groep aanwezig (bij de groepen 1/2 in een andere vorm)
en worden gevuld. Inhoudelijke verdieping en intensiever
gebruik van de themamuur is dit schooljaar nog niet overal
voldoende van de grond gekomen. Dit speerpunt blijft komend schooljaar gehandhaafd.
Leerlingen werken met verschillende vormen van presenteren.
Om kinderen een diversiteit aan mogelijkheden hierin te bieden, werken wij met het onderdeel
‘Leren presenteren’ uit VierKeerWijzer. Een aantal presentatievormen is m.n. in de
bovenbouwgroepen aan bod gekomen. Komend schooljaar gaan we dit repertoire verder uitbreiden.
Kinderen zijn in staat om gebruik makend van diverse bronnen de juiste informatie te vinden en te
verwerken.
In de bovenbouwgroepen wordt gebruik gemaakt van verschillende bronnen waaruit kinderen
informatie kunnen putten om hun onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Er wordt gebruik
gemaakt van diverse analoge en digitale middelen. In de huidige context is het van groot belang om
kinderen vooral bewust te maken van de (on)betrouwbaarheid van verschillende bronnen. Dit blijft
daarom komend schooljaar een speerpunt.

Welke doelen staan in 2020-2021 centraal?
•
•
•
•

Verdere verdieping in inhoud en gebruik van themamuur.
Uitbreiding repertoire presentatievorm voor leerlingen.
Uitbreiding gebruik betrouwbare digitale bronnen, m.n. ‘Webje-wijzer’(behorende bij
VierKeerWijzer.
De kinderen maken bewustere keuzes bij het maken van opdrachten binnen VierKeerWijzer, bv.
aan de hand meervoudige intelligentie.
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Buitenonderwijs
Welke ambities hadden we en wat hebben we kunnen realiseren?
In alle leerjaren wordt minimaal drie uur per week buiten
lesgegeven (streven). Door buitenonderwijs geven wij kinderen
ruimte, beweging en zuurstof om tot ontwikkeling te komen. De
groepsdynamiek verbetert tussen kinderen.
Bij aanvang van het schooljaar zijn teamleden hier allemaal mee
aan de slag gegaan. In alle groepen was sprake in opbouw en groei
van buitenles-momenten, waarbij duidelijke individuele verschillen
tussen teamleden zichtbaar waren in affiniteit en aanpak. Deze
ontwikkeling is vertraagd door de schoolsluiting in het voorjaar. De
groei in groepsdynamiek, die door teamleden duidelijk herkend
werd, kwam in deze periode onder druk te staan. Dit doel hebben
we nog niet compleet kunnen realiseren, maar was in het schoolplan ook voor meerdere schooljaren
vastgesteld.
Volgens plan uitbreiden van de schoolgaard en van het gebruik ervan.
De geplande uitbreiding van de schoolgaard (planten van heggen, aanleg wadi en beweegparcours) is
ondanks de achterliggende periode voor een groot deel gerealiseerd, mede door de hulp van een
aantal bedrijven en stichting IKL. Het beweegparcours moet echter nog verder aangelegd en gekeurd
worden in schooljaar 2020-2021. Het gebruik van de schoolgaard was voor ieder leerjaar
georganiseerd, maar is door de periode van de schoolsluiting (voorjaar) niet van de grond gekomen.
De overgebleven tijd tot de zomervakantie was te kort om nog gewassen te zaaien en oogsten.
Buitenonderwijs in de schoolgaard voor leerlingen met extra zorg.
Ieder dinsdag heeft een collega gewerkt met kinderen met specifieke zorgvragen d.m.v.
buitenonderwijs. Hiervoor wordt aanvullende zorgbudget ingezet. Het voornaamste doel was om te
zien welke meerwaarde deze vorm van extra aandacht heeft voor deze kinderen als alternatief voor
reguliere zorg. Wat wij als opbrengst zien is dat deze kinderen lekkerder in hun vel lijken te zitten,
hun emoties beter kunnen reguleren en een groter gevoel van eigenwaarde ontwikkelen. Zij kunnen
zich in de buitenruimte beter ontladen en opladen, waardoor daarna ook leerstof in de klas beter
beklijft. We kunnen dit nog niet onderbouwen met meetbare data maar wel vanuit observaties.
Welke doelen staan in 2020-2021 centraal?
•
•

•

Teamtraining buitenonderwijs gericht op
achtergrondkennis en vaardigheden
Proces- en resultaatgerichte begeleiding van kinderen
met specifieke ontwikkelingsvragen op onderbouw en
bovenbouw
Verdere uitbreiding schoolgaard

“Ben super blij dat wij dit schooljaar
gezamenlijk aan de slag mogen gaan
op studiedagen met het
buitenonderwijs onder begeleiding van
Buitenonderwijs Nederland. “
Sandra
september 2020
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Didactisch Coachen
We zijn nu twee jaren met het intensieve meerjarentraject
Didactisch Coachen bezig. Tranche 1 heeft het basisscholingsjaar volledig doorlopen en de mensen van tranche 2
hebben de laatste fase niet kunnen uitvoeren vanwege de
Corona-periode.
De opbrengsten die nu zichtbaar zijn:
Het didactisch Coachen wordt ingezet bij de verschillende
veranderthema’s van het schoolplan/jaarplan. M.n. bij het
rekenonderwijs en Vier X wijzer zien we dat de teamleden er
bewuster mee bezig zijn. Het buitenonderwijs kan in 20202021 hierin worden meegenomen.
Alle teamleden oefenen in feedback geven en vragen stellen
die kinderen uitnodigen tot kritisch nadenken. Het vergt echter nog aandacht en energie om dit meer
te borgen in de dagelijkse praktijk.
Teamleden melden zich steeds meer zelf voor beeldcoachtrajecten. Er is besef bij de beeldcoaches
dat zij daar zelf initiatieven in hebben te nemen en dat er lef ontwikkeld mag worden. De begeleiding
van de externe coaches hierbij is erg ondersteunend.
Het effect van feedback op leerlingen wordt overduidelijk gezien en onderschreven door het team.
Kinderen groeien van de manier van feedback geven en kunnen zelf hun kwaliteiten beter
benoemen. Het stellen van specifieke denkvragen zorgt voor verdieping en inzicht in het eigen
leerproces van de kinderen.

Welke doelen staan in 2020-2021 centraal?
•
•

•
•
•

Tranche 2 maakt het basisjaar Didactisch Coachen af.
Implementatie voor het gehele team (met
voortgangsmeting april/mei). D.m.v. de
voortgangsmeting kunnen we meten wat voor ieder
persoonlijk het effect is van het gebruik van didactisch
coachen.
IB-er volgt het tweede jaar van de opleiding tot Beeld- en
Didactisch coach.
Supervisie van de beeldcoaches.
Werk in duo’s (maatjeswerk) aan de hand van eigen
beelden onder begeleiding van een interne beeldcoach.

“Als kartrekkers van “Didactisch
Coachen” ervaren wij dat
leerkrachten bewust bezig zijn
met het geven van feedback en
stellen van verdiepende vragen.
Ook zien we het effect van ons
voorbeeldgedrag. Door zelf de
principes van didactisch coachen
toe te passen, herkennen
leerkrachten deze en ervaren zelf
wat dit met hen doet. Dit krijgen
we ook terug.”
Theresi – Nicole – Caroline
september 2020
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MijnRapportFolio
Welke ambities hadden we en wat hebben we kunnen
realiseren?
Opbrengsten m.b.t. executieve vaardigheden worden
weergegeven in Mijn Rapportfolio. Voor rekenen wordt
onderzocht hoe de resultaten kunnen worden weergegeven in
Mijn Rapportfolio (MRF).
De ontwikkeling van kinderen op het gebied van executieve
vaardigheden wordt nu nog door de leerkrachten beschreven
in de tekstvakken. We onderzoeken verder hoe we dit
structureler in MRF kunnen opnemen.
De rekenopbrengsten zijn in het afgelopen schooljaar voor de
jaargroepen 3 t/m 8 in MRF opgenomen en ingevuld op de vier
belangrijkste doelgebieden. In 2020-2021 worden ook de
overige doelen van rekenen aan- en ingevuld vanaf het leerjaar waarin de kinderen dan zitten.
Opbrengsten m.b.t. brede talenten van kinderen worden weergegeven in Mijn Rapportfolio.
Het onderdeel “talentontwikkeling” is voor alle kinderen ingevoerd en gevuld gedurende dit
schooljaar. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 vullen dit onderdeel zelf in overleg met hun
leerkracht. Dit doel is dus volledig gerealiseerd.

Welke doelen staan in 2020-2021 centraal?
•
•

Alle rekendoelen in MRF opnemen en invullen voor alle leerlingen van groep 3 t/m 8.
Alle spellingdoelen worden opgenomen in MRF en worden ingevuld voor de leerlingen van
groep 3 t/m 8.
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Onderwijsopbrengsten
De eindopbrengsten van ons onderwijsjaar 2019-2020 zijn nog moeilijk in kaart te brengen door de
bijzondere periode die achter ons ligt.
De Eindtoets van groep 8 is landelijk niet afgenomen. Wij hebben op basis van het voorlopige advies
en de ontwikkeling van ieder individueel kind t/m half maart 2020 een definitief advies per leerling
opgesteld en dit met ouders en kind besproken. In overleg met het voortgezet onderwijs zijn alle
leerlingen op een passende plek terecht gekomen:
Uitstroom leerlingen groep 8 naar VO 2020
Basisberoepsgerichte leerweg
Basisberoepsgerichte leerweg met leerwegondersteuning
Kaderberoepsgerichte leerweg
Kaderberoepsgerichte leerweg met leerwegondersteuning
Theoretische leerweg
HAVO
VWO

2%
7%
10%
3%
24%
37%
17%

De eindtoetsen voor alle andere leerjaren hebben wij uitgesteld naar september/oktober 2020. De
periode van gedeeltelijk en volledige opening van de scholen in april t/m juli 2020 hebben wij
gebruikt om de individuele ontwikkeling en leerdoelen van kinderen zo goed mogelijk in beeld te
brengen. Op het gebied van rekenen is deze ontwikkeling al in MijnRapportFolio opgenomen als
doelen die nog in ontwikkeling zijn of die behaald zijn door het kind.
Op het gebied van veiligheid wordt in het jaarverslag steeds melding gemaakt van eventuele
ongevallen en incidenten. In het afgelopen schooljaar hebben zich drie ongevallen voorgedaan,
waarbij medische hulp noodzakelijk was. Een ongeluk deed zich voor op de onderbouw, een op de
middenbouw en een op de bovenbouw. Na analyse bleek dat het bij alle drie om echte ongelukken
ging, waarbij er geen oorzaken in de fysieke omgeving waren die opgelost dienen te worden.
Er is een geregistreerd incident, waarbij een leerling fysiek agressief gedrag jegens een andere
leerling heeft gebruikt. Dit incident is met beide leerlingen en met beide ouders besproken en er zijn
consequenties aan gekoppeld.
Op 1-10-2019 hadden we 477 leerlingen. Aan het eind van het schooljaar waren er 518 leerlingen
ingeschreven. Deze groei bestaat uit 3 leerlingen die na 1-10-2019 vanuit andere basisscholen zijn
ingestroomd. Er zijn 38 4-jarigen ingestroomd tussen 1-10-2019 en het einde van het schooljaar.
Er is een leerling uitgestroomd naar een vorm van speciaal onderwijs.
Na de heropening van de scholen is 96% van de leerlingen weer gestart. Met de leerlingen die nog
niet gestart zijn, is met alle ouders contact geweest en zijn de lijnen ook kort gehouden. Hier ging het
steeds om angst om te starten, ofwel in algemene zin of door specifieke thuissituaties.
Aan 9% van onze leerlingen is gedurende de (gedeeltelijke) schoolsluiting noodopvang geboden in
een samenwerking tussen school en MiK/PiW.
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Personeel
Dit schooljaar was voor iedereen heel bijzonder en intensief, zeker ook voor het onderwijspersoneel.
Het team van KC Aelse heeft deze periode echt samen doorgemaakt. Teamleden hebben elkaar
gesteund wat betreft gezondheid en ziekte, op het gebied van ICT en alle digitale
communicatiemiddelen, op het gebied van planning en organisatie van onderwijs op afstand en zeker
door in te springen daar waar het nodig was: even een tandje bijzetten, wanneer iemand anders het
zwaar had.
De geplande teamscholing op het gebied van didactisch coachen en buitenonderwijs zijn niet
(compleet) uitgevoerd, maar de ongeplande scholing op het gebied van digitale middelen en
onderwijs op afstand in z’n algemeen is zeer goed opgepakt door het team. Het heeft mensen veel
tijd en energie gekost. Voor sommigen blijft de digitale wereld een die niet hun voorkeur heeft; voor
anderen is het een blijvend onderdeel geworden van hun lesgeven.
Verzuim
Het gemiddelde verzuimpercentage van ons team is dit schooljaar, ondanks de corona-crisis,
ongeveer gelijk gebleven. Dit ligt rond het gemiddelde van onze stichting als geheel.
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Gemiddeld verzuimpercentage van 1-8 tot 31-7
9,13%
6,41%
6,49%

Het korte (maximaal een week) en middellange (maximaal 6 weken) verzuim ligt iets hoger dan de
interne benchmark. Dit komt omdat wij in de maanden maart en april te maken hadden met een
aantal collega’s die corona-gerelateerde klachten hadden. Het lange verzuim ligt lager dan de interne
benchmark.
Opbouw team
Eind schooljaar 2019-2020 bestond ons team uit 40 vrouwelijke en 7 mannelijke collega’s, inclusief
de collega’s uit de flexibele pool, voor wie KC Aelse de moederschool is.
De leeftijdsopbouw op 31-7-2020 was als volgt:
Tussen 20-30 jaar
Tussen 30-40 jaar
Tussen 40-50 jaar
Tussen 50-60 jaar
>60 jaar

1
15
11
9
10

Aan het begin van het schooljaar zijn er twee nieuwe collega’s gestart: een onderwijsassistent en een
leerkracht in de flexibele pool, met KC Aelse als moederschool. Gedurende het schooljaar is een
onderwijsassistent uit dienst gegaan; deze vacature is direct ingevuld. Aan het einde van het
schooljaar zijn drie collega’s met (pre-)pensioen gegaan.
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Professionalisering
Zoals gezegd heeft de teamscholing Didactisch coachen gedeeltelijk plaats kunnen vinden. De
mensen van tranche 2 hebben een start kunnen maken met hun traject, maar dit is in de periode van
de schoolsluiting stil komen te liggen. Na de zomervakantie wordt dit verder opgepakt.
De teamscholing Buitenonderwijs, waar we in dit schooljaar de eerste bijeenkomst van zouden
hebben, is nog niet gestart.
Op individueel niveau zijn de meeste studies en cursussen wel doorgegaan. Een collega heeft de
interne opleiding tot Intern Begeleider afgerond, een collega de opleiding tot Didactisch Beeldcoach
en een collega de Master Management in Education. Deze studies vinden allemaal hun weg in de
praktijk van KC Aelse.
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Gebouwen
Locatie onderbouw
Op locatie onderbouw heeft aan het eind van het schooljaar een aantal aanpassingen in de hal en de
teamruimte plaatsgevonden. Dit was noodzakelijk omdat met de sluiting van locatie middenbouw en
de plaatsing van de groepen 4 op de onderbouw, alle groepslokalen bezet zouden zijn.
De algemene ruimtes moesten aangepast worden om zowel voor de voorschoolse opvang als voor
het ergo-parcours werkbare ruimtes te creëren.
Ook een groepslokaal, dat jaren in gebruik is geweest als handvaardigheidslokaal, is opgeknapt.
Op de locatie onderbouw is ook een gedeelte van de tweede fase van de realisatie van de
schoolgaard verwezenlijkt. Niet alles bleek mogelijk in de corona-periode, maar met behulp van een
aantal bedrijven is er een infiltratiesysteem en een wadi (natuurlijk wateropvangpunt) aangelegd.
Daarnaast zijn materialen geleverd voor een evenwichtsparcours. Deze konden echter nog niet
gekeurd worden, waardoor de aanleg hiervan nog niet is gerealiseerd.
Locatie middenbouw
De locatie middenbouw is het gehele jaar nog in gebruik geweest voor de groepen 4 en 5.
Rond december werd definitief duidelijk dat de locatie aan het eind van het schooljaar gesloten kon
worden, omdat de verbouwing in de locatie bovenbouw op tijd gerealiseerd zou kunnen worden.
Aan het eind van het schooljaar is de locatie daarom gesloten. In de eerste week van de
zomervakantie zijn alle spullen verhuisd en heeft het team op de locatie onder- en bovenbouw alle
meubels en materialen ingeruimd. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zullen de conciërges
verder zorgen voor de verdere oplevering van het gebouw van de middenbouw dat per 30
september aan de gemeente wordt overgedragen.
Locatie bovenbouw
Een grootscheepse verbouwing was nodig om onderwijs van vandaag en morgen duurzaam mogelijk
te maken voor onze kinderen. Stichting Kindante heeft vanuit dit perspectief een prachtige
verbouwing mogelijk gemaakt die zelfstandigheid van kinderen, een fijne werksfeer en veel
onderwijsactiviteiten mogelijk maakt. Er is een grote keuken gerealiseerd, een bibliotheek, een groot
podium, een onderzoeksruimte, een atelier en veel werkplekken voor kinderen en volwassenen. De
opbrengsten die wij hier tot nu toe al van zien zijn taakgerichter werken door kinderen, bewustere
keuzes van kinderen om individueel of samen te werken, meer creatieve verwerkingen van
opdrachten en meer werkrust op de gang. Uiteraard heeft de verbouwing er ook voor gezorgd dat
alle groepen 5 t/m 8 op locatie bovenbouw hun eigen groepsruimte hebben.
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Financiën
De financiën van school worden kort beschreven aan de hand van twee posten: personeel en
materiële zaken.
De realisatie van het personele deel van de financiën blijft dit schooljaar binnen de gestelde
begroting. Er was begroot op een overschot van ongeveer € 166.000,- om de materiële tekorten (o.a.
door de drie gebouwen) te ondervangen. In de realisatie zien we een overschot van € 74.000,-.
Daarnaast is er een bedrag € 63.000,- dat vanuit de inkomsten van het werkdrukakkoord aan de
personele realisatie wordt toegevoegd (vakleerkrachten gym en dans); . Tot slot mag er nog een
bedrag van ongeveer € 20.000,- uitgehaald worden voor het studieverlof van de directeur. Dat
brengt het overschot op € 157.000,- hetgeen redelijk in de buurt van het beoogde overschot komt.
Qua verzuim van personeel zitten wij op een percentage van 6,49, terwijl er op 6% begroot is. In de
realisatie is echter zichtbaar dat we slechts voor een ruime 3 % van het verzuim kosten hebben
gemaakt voor de vervanging. Ook hiermee hebben we ervoor gezorgd dat de personele kosten
binnen begroting blijven.
Op materieel gebied zien we dat veel posten binnen begroting gerealiseerd worden. Een opvallende
overschrijding van € 16.000,- is te zien op de post energie, die met name komt door een heel hoge
rekening van een maand op een locatie. Deze wordt verder onderzocht.
Op de post schoonmaak is juist een lagere realisatie van € 10.000,- t.o.v. het begrote bedrag.
Op materieel gebied hebben we hogere kosten gerealiseerd door onze verhuizing en door het
Erasmusproject. Voor deze laatste post zijn echter ook dezelfde inkomsten geïntegreerd.
In totaal betekent dit bovenstaande dat we ongeveer € 50.000,- hoger gerealiseerd hebben dan de
begroting, hetgeen door bovenstaande zaken verklaard wordt.
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