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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Wissel. Dit verslag is 

geschreven voor de ouders en andere belangstellenden rondom 

onze school. Met dit verslag kijken wij terug naar het afgelopen 

schooljaar. Rondom het onderwijs aan uw kind(eren) vinden jaarlijks 

veel ontwikkelingen plaats. U kunt in dit verslag lezen volgens welke 

uitgangspunten we onderwijs hebben gegeven, wat we wilden 

ontwikkelen, wat het heeft opgeleverd en wat onze verwachting en 

doelstelling voor het komende schooljaar is. Bij het schrijven van dit 

verslag is uitgegaan van de visie en missie van de school. 
 

Visie van De Wissel 
De Wissel wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces die kennis en 
vaardigheden verwerft, die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden 
in een multiculturele samenleving.  

 

Om dit te kunnen bereiken hebben we de volgende visie geformuleerd: 

 

Openbare school: 

De Wissel is een openbare school. Dit houdt in dat de school open staat voor ieder kind, ongeacht 

de levensbeschouwelijke of culturele achtergrond. Door het openbare karakter van de school maken 

onze leerlingen gedurende hun schooltijd kennis met uiteenlopende levensopvattingen. 

Samen: 

De Wissel is een school met een prettige sfeer. Wij hechten veel belang aan rust binnen onze school, 
zodat alle kinderen en de leerkrachten hun werk goed kunnen uitvoeren.  
Samen streven we ernaar dat elk kind zich veilig voelt op onze school, daar besteden we veel aandacht 
aan. Op deze manier krijgen de kinderen, met hulp van leerkrachten en ouders, de mogelijkheid zich te 
ontwikkelen tot respectvolle mensen.  
Leren: 

Wij willen dat alle kinderen zich, binnen hun eigen mogelijkheden, optimaal ontwikkelen. We houden 

rekening met verschillen tussen kinderen door te variëren in hoeveelheid werk en in tempo en door het 

gebruik van diverse materialen en methodes.  Elk kind dat het nodig heeft, krijgt een programma op maat 

binnen de groep. Dat noemen wij goede zorg. 

Dalton: 

De Wissel is een Daltonschool. Binnen de normale lesstof brengen we de 

kinderen zelfstandigheid, het omgaan met eigen verantwoordelijkheden 

en het samenwerken met anderen bij. We maken hierbij o.a. gebruik van 

taakwerk, het plannen van een taak, samenwerken via het 

maatjessysteem en werkplekken buiten de klas. We bieden de kinderen 



structuur en leren ze omgaan met uitgestelde aandacht. Ook werken we regelmatig groep doorbrekend 

tijdens de Wisselactiviteiten. 

Het goede spoor: 

We bieden kwalitatief goed onderwijs, met een professioneel team. Er is een goede samenwerking 

tussen de leerlingen, het team, de ouders en externe deskundigen. Daarom staan wij voor duidelijke 

communicatie.  

De       issel: samen op het goede spoor! 

 

Daltononderwijs 
De Wissel is een reguliere basisschool, werkend volgens de principes van 

het Daltononderwijs. Dit houdt in dat wij werken naar aanleiding van de 

volgende uitgangspunten: 

• Zelfstandig, actief en zelf ontdekkend werken; 

• Samenwerken in een team om een doel te bereiken; 

• Verantwoordelijkheid geven en nemen; 

• We werken met een Daltontaak. 

 

 

Wat wilden we bereiken in 2016 – 2017? 
In ons jaarlijkse schoolontwikkelplan stonden de volgende onderdelen beschreven: 

Daltonontwikkeling 

• Versterken van de zelfstandigheid van de kinderen 

• Inzet van de knapkast 

• De coachende leerkracht 

Versterken onderwijs, verhogen van de resultaten 

• Borgen begrijpend lezen en spelling 

• Versterken technisch lezen 

Ontwikkelen naar kindcentrum 

• In kaart brengen welke stappen we moeten zetten 

• Eerste verkennende gesprekken voeren 

Versterken zorgstructuur 

• Organisatie van de zorg aanpassen 

• Nieuwe structuur aanbrengen in de leerlingenmap 

• Aanpassen ondersteuningsplan De Wissel 

Borgen nieuwe methodes 

• Lijn 3 en Speurtocht 

Versterken sociaal gedrag 

• Scholing team 

• Bespreken schoolaanpak 

ICT 

• Presenteren visiestuk sociale media en privacy 

• Verkennen mogelijkheden nieuwe mediadragers 

• Uitbreiden werken met website 

• Uitbreiden werken via Office 365 



Mogelijk ontwikkelen naar nieuw rooster 

• Besluit nemen over ons rooster na onderzoek onder ouders 

 

 

Wat hebben we gedaan in 2016 – 2017 en wat heeft het opgeleverd? 
Daltonontwikkeling 

Om de zelfstandigheid van de kinderen te vergroten, hebben we veel gesproken over het zelf nakijken van 

de kinderen. De vraag die wij ons stellen: ‘wat controleer je als leerkracht’. We hebben een mooie opbouw 

afgesproken, waarbij kinderen van groep 3 t/m 8 langzamerhand steeds meer zelf na gaan kijken. 

Versterken onderwijs, verhogen van de resultaten 

We zijn dit schooljaar gestart met ‘raceleesweken’. Dit doen we om de kinderen regelmatig te laten oefenen 

met lezen op tempo. We merken dat dit een goede manier is om het leestempo te verhogen. Volgend 

schooljaar gaan we dit nog verder uitbreiden met een versterking van onze momenten van technisch lezen. 

Ontwikkelen naar kindcentrum 

We hebben dit jaar in samenwerking met Kidsbest een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Samen gaan we 

na de zomervakantie starten met een voorschool. Een peutergroep waar vrij spelen overgaat in begeleid 

spelen. De samenwerking tussen Kidsbest en De Wissel wordt hiermee versterkt. Een mooie stap in de 

richting van een kindcentrum. 

Versterken zorgstructuur 

Dit schooljaar hebben we veel structuur aangebracht in onze zorg. We hebben een zorgmap ontwikkeld, 

waardoor het voor alle leerkrachten heel helder is welke kinderen zorg nodig hebben en welke zorg er 

geboden wordt. Het ondersteuningsplan is aangepast. 

Borgen nieuwe methodes 

Vorig schooljaar zijn we gestart met een aantal nieuwe methodes. Met elkaar hebben we gekeken op welke 

wijze de methode ingezet wordt, hoe er in de verschillende klassen mee gewerkt wordt en wat van elkaar 

kunnen leren. 

Versterken sociaal gedrag 

Met het hele team hebben we de scholing ‘Goed gedrag kun je leren’ gevolgd. We hebben nu beter zicht op 

de schoolaanpak die we aan het ontwikkelen zijn. Volgend jaar gaan we hier nog mee verder. 

ICT 

We zijn overgestapt naar Office 365, een geheel nieuw systeem. Samen met de deskundige hulp van Michel 

hebben we de overstap goed kunnen zetten. Daarnaast zijn we bezig geweest met social media (een 

interessante avond met Bamver Delver) en de privacy-wetgeving. 

Mogelijk ontwikkelen naar nieuw rooster 

Na een zorgvuldig gelopen proces hebben we besloten om voorlopig bij ons oude rooster te blijven. Op dit 

moment is dat voor ons de beste keuze. We blijven echter de ontwikkelingen volgen en zullen regelmatig 

ons de vraag stellen of ons rooster nog steeds de beste keuze is. 

 

Wat gaan we ontwikkelen in 2017 – 2018? 
Daltonontwikkeling 

• Vergroten eigenaarschap 

• Reorganisatie knapkast 

• Evalueren 

Versterken onderwijs, verhogen resultaten 

• Borgen technisch lezen 

• Herinvoeren VNL 

 



Verder ontwikkelen van De Speeltrein 

• Gesprekken voeren 

• Scholing leerkrachten kleuters en pedagogisch medewerkers 

Versterken sociaal gedrag 

• Gedragslessen aanleren 

• Consequenties bespreken 

• Regels zichtbaar maken in de school 

Keuze bepalen nieuwe methodes 

• Biologie  

• Expressie  

Versterken zorgstructuur 

• Structuur vergroten 

• Blijven versterken handelingsgericht werken 

ICT 

• Kennis van leerkrachten vergroten 

• Privacyregeling blijven volgen 

 

 

De tussenresultaten  
Wij toetsen twee keer per jaar alle kinderen van onze school (met uitzondering van de kinderen in groep 1) 

met behulp van het Cito-leerlingvolgsysteem. Dit zijn onafhankelijke toetsen om de vooruitgang van ieder 

individueel kind in kaart te brengen. Deze toetsen geven echter ook een schooloverzicht. Zo kunnen wij als 

school kijken hoe we scoren in vergelijking met andere scholen. 

 

We moeten jaarlijks een aantal toetsen beoordelen volgens de normen van de inspectie. De school moet 
boven de norm van de inspectie scoren. De resultaten van onze school ziet u weergegeven in onderstaand 
schema. 
 

Toets  Groep  Resultaat  
2015 - 2016 

Resultaat  
2016 - 2017 

Norm inspectie 

Technisch lezen 3 45,00 43,71 33,00 
Technisch lezen  4 61,44 68,23 56,00 
Rekenen 4 184,12 198,45 180,00 

 
De resultaten van alle groepen zijn uitstekend. De groepen scoren ruim boven de norm van de inspectie. Ons 

doel is ook dat de groepen boven de norm van de inspectie scoren. Onze eigen normen liggen altijd iets 

hoger.  

  

De opbrengsten 

In groep 8 wordt bepaald naar welk type vervolgonderwijs ieder kind het beste kan doorstromen. Dit advies 

wordt door de leerkracht van groep 8 opgesteld, in overleg met de Intern Begeleider en de leerkracht van 

groep 7. Dit advies stellen we samen op basis van ‘de film’ die we hebben van de afgelopen zeven jaar, 

samengevoegd met ‘de foto’ die we hebben van de NIO. Dit is een intelligentie-onderzoek dat we in 

november af laten nemen door de Onderwijs Begeleiding Dienst.   

 

De kinderen zijn de afgelopen jaren uitgestroomd naar de volgende niveaus: 

 



Schooljaar  2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Vwo / gymnasium  1     4     1 
Havo  6     10   14 
Mavo  14   9     7 
Kaderberoeps / basisberoeps  6     7     3 
Praktijkonderwijs  0       0      0 
Totaal  27 30 25 

 
Het merendeel van onze kinderen stroomt uit naar de volgende scholen: 
Het Jac. P. Thijsse College in Castricum, het Bonhoeffer College in Castricum, het Kennemer College in 
Beverwijk of Heemskerk en het Clusius College in Castricum.  
 
 

Bijzonderheden 
 

Parttime directeur 

Het afgelopen half jaar heeft juf Carola deels op een andere school gewerkt. Dit is de Teun de Jager uit 

Schoorl. De vervanging loopt ook in het nieuwe schooljaar nog even door. Zodra de nieuwe directeur 

aangesteld is, komt Carola weer volledig op De Wissel werken. Ze staat dan deels voor groep 7. 

 

Schooltijden 

Met ouders, leerkrachten en directie is het afgelopen jaar goed gekeken naar de huidige schooltijden. Is dit 

rooster nog steeds de beste keuze voor onze school, gezien alle ontwikkelingen in het onderwijsveld. Na 

meerdere bijeenkomsten, enquêtes onder de ouders van school en van de peuters en goed overleg in het 

team hebben we besloten om de schooltijden voorlopig nog niet aan te passen. Het huidige rooster bevalt 

ons goed en past bij de keuzes die we maken. 

 

Zeer druk bezocht open dag 

Zoals ieder jaar hebben we een open dag gehouden. De geïnteresseerde ouders worden professioneel 

ontvangen door de leerlingen van groep 8 en daarna rondgeleid door de directie. Dit schooljaar hebben we 

heel veel enthousiaste ouders onze school laten zien. 

 

Huurders in ons gebouw 

De afgelopen jaren hebben we veel huurders ins ons gebouw. Twee lokalen worden door Kidsbest gebruikt 

voor de peutergroep en de naschoolse opvang. Daarnaast huurt ook Stichting MissIQ één van onze ruimtes. 

De speelzaal en de gymzaal worden in de middag- en avonduren ook goed gebruikt. Dit schooljaar hebben 

we twee nieuwe sportaanbieders in onze speelzaal. Karate voor kinderen en Pilates voor volwassenen.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


