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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 2017 – 2018? 
In ons jaarlijkse schoolontwikkelplan stonden de volgende onderdelen beschreven: 

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 

 



 

Wat hebben we gedaan in 2017 – 2018 en wat heeft het opgeleverd? 
Daltonontwikkeling 

Er zijn dit schooljaar veel nieuwe materialen voor de knapkasten aangeschaft, waardoor we het gebruik van 

deze kasten weer nieuw leven in hebben geblazen. Daarnaast hebben we het uitgebreid gehad over het 

nakijken. De kinderen mogen zelf een aantal vakken zelf nakijken en we hebben daar een opbouw voor 

gemaakt voor de verschillende groepen. Hiermee geven we de kinderen veel eigen verantwoordelijkheid. 

We zijn dit schooljaar niet bezig geweest met het vergroten van het eigenaarschap van de kinderen. Dit 

onderdeel zal volgend schooljaar uitgewerkt worden. 

Versterken onderwijs, verhogen van de resultaten 

Dit schooljaar lag de focus op het verhogen van de resultaten bij het technisch lezen. Aan het begin van het 

schooljaar hebben we een scholing gehad rond dit onderwerp. We hebben vervolgens al onze afspraken 

scherper gesteld. Dit leidt tot meer structuur in de lessen en dat werpt uiteraard zijn vruchten af. Volgend 

schooljaar geven we hier nog een vervolg aan, dan gaan we aandacht schenken aan het geven van 

boekpromotie. 

Verder ontwikkelen van De Speeltrein 

Per september zijn we gestart met onze voorschool De Speeltrein. Dit jaar zijn we met name bezig geweest 

om de visie op papier om te zetten in werken in de praktijk. Er is veel overleg geweest tussen de leidster van 

de voorschool, de leerkrachten van de kleutergroepen en de directie. Er heeft ook een gezamenlijke scholing 

plaatsgevonden met als thema ‘spelend leren’. Ook deze ontwikkeling wordt volgend jaar voortgezet. 

Versterken sociaal gedrag 

Vorig schooljaar zijn we gestart met de gedragslessen. Deze hebben we afgelopen schooljaar in wat mindere 

mate ingezet, omdat dit toch niet de werkwijze is die echt bij ons past. Volgend schooljaar willen we hier 

verder mee, nu vanuit ons observatiemiddel Scol. 

In groep 7 hebben we een gedragscursus ingezet als preventief middel. Hiermee willen we de kinderen 

handvatten geven hoe ze zich in sociale situaties het beste kunnen gedragen. Dit willen we de komende jaren 

ook in zetten. 

Keuze bepalen nieuwe methodes 

Voor natuur hebben we de methode Wijzer gekozen. Daar gaan we komend schooljaar mee werken in de 

groepen 5 t/m 8. Voor muziek hebben we de online-methode 1-2-3-zing gekozen, met veel leuke lessen via 

het digibord.   

Versterken zorgstructuur 

De zorg op onze school is goed op orde, dat is dit schooljaar nog eens bevestigd door de onderwijsinspectie. 

Om dit niveau in stand te houden, moet je blijven werken aan een goede structuur. Dit schooljaar hebben 

we met alle leerkrachten de ondersteuningsmap verder ontwikkeld en zijn we bezig geweest met het 

structureren van de leerlingmap. 

ICT 

In mei is de nieuwe wet op de privacy van start gegaan. In de aanloop naar deze wet hebben we veel 

schoolafspraken onder de loep genomen en aangescherpt, zodat we nu voldoen aan de eisen van de wet. 

Daarnaast zijn we dit jaar gestart met de schoolapp. Hierop is informatie over de school te vinden en worden 

er regelmatig foto’s geplaatst. Dit is een omgeving die alleen toegankelijk is voor ouders van onze school. 

 

Wat gaan we ontwikkelen in 2018 – 2019? 
Daltonontwikkeling 

• Vergroten van het eigenaarschap van de leerlingen 

• Handelingswijzers voor nakijken voor groep 5 t/m 8 ontwikkelen 

• Inzet van de knapkast bespreken 



Versterken onderwijs, verhogen van de resultaten 

• Borgen van diverse onderdelen van het leesonderwijs 

• Versterken van het rekenonderwijs 

Verder ontwikkelen van ‘De Speeltrein’ 

• Scholing Carola 

• Samenwerking versterken Kidsbest 

• Inzet van het gebouw  

Versterken zorgstructuur 

• Vergroten structuur 

• Informatie delen van het samenwerkingsverband 

• Inzet van bovenpresteerders in de groep 

Versterken sociaal gedrag 

• Mogelijkheden onderzoeken diverse werkwijzen 

• De Wissel-regels zichtbaar in de school 

• Scol breder inzetten 

• Versterken spelend leren in groep 1 t/m 3 

Nieuwe methodes 

• Borgen nieuwe methode natuur 

• Zoeken naar methodes voor handvaardigheid en tekenen 

Aandacht voor gezondheid 

• Richtlijn opstellen 

ICT 

• Schoolapp verder inzetten 

• Lesuurtje ICT invoeren 

• Uitproberen methode voor mediawijsheid en programmeren 

• Aandacht voor cyberpesten 

 

 

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  
2016 - 2017 

Resultaat  
2017 - 2018 

Norm inspectie 

Technisch lezen 3 43,71 33,10 33,00 
Technisch lezen  4 68,23 70,68 56,00 
Rekenen 4 198,45 193,89 180,00 

 
De resultaten van groep 4 zijn uitstekend. De groep scoort ruim boven de norm van de inspectie. Het 

technisch lezen in groep 3 is voldoende maar blijft dit jaar iets achter. Het lezen van teksten gaat wel goed, 

het lezen van woordrijtjes (wat hier getoetst is) is iets minder goed gegaan.  

  



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  2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Vwo / gymnasium  4     1     6 
Havo  10     14   8 
Mavo  9   7    6 
Kaderberoeps / basisberoeps  7     3     6 
Praktijkonderwijs  0       0      0 
Totaal  30 25 26 

 
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 
 

Start van voorschool De Speeltrein 

In september zijn we gestart met onze voorschool. Een peutergroep voor 3-jarigen die vervolgens 

doorstromen naar onze school. In deze groep is veel aandacht voor de taalontwikkeling. Daarnaast staat de 

samenwerking met de kleutergroep centraal. De peuters en de kleuters komen elkaar veel tegen, spelen 

regelmatig in hetzelfde lokaal en werken aan hetzelfde thema. Hiermee wordt de overgang naar de 

basisschool een stuk eenvoudiger voor de kinderen.  

 

Parttime directeur 

Van 1 januari 2017 tot 1 januari 2018 heeft juf Carola deels op een andere school gewerkt. Dit was de Teun 

de Jager uit Schoorl. Vanaf 1 januari was Carola weer volledig op De Wissel aan het werk. 

 

Veel wisselingen in groep 8 

We hebben een onrustig jaar met groep 8 achter de rug. Er zijn veel wisselingen bij de leerkrachten geweest, 

door allerlei verschillende redenen. Als team hebben we dit als heel onplezierig ervaren, we streven naar 

rust in alle groepen.  

 

Schilderen in de school 

De hele school heeft een grote schilderbeurt ondergaan, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant. 

Alles staat er weer fris bij. 

 

Bezoek onderwijsinspectie 

Op 14 mei is de onderwijsinspectie in het kader van een thema-onderzoek bij ons op school geweest. Ze 

bekijken voor dit onderzoek 200 scholen in heel Nederland op hun onderwijs aan dyslectische leerlingen. De 

inspecteur was erg tevreden over de wijze waarop wij dit onderwijs vormgeven. Ze zag dat de zorg in zijn 



algemeenheid goed georganiseerd is, de extra ondersteuning aan de kinderen met dyslexie voldoet aan alle 

landelijke afspraken en de kinderen ontwikkelen zich naar tevredenheid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


