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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 Wissel: 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 2018 – 2019? 
In ons jaarlijkse schoolontwikkelplan stonden de volgende onderdelen beschreven: 

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 kindcentrum De Wissel 

• Scholing Carola 

• Samenwerking versterken Kidsbest 

• Inzet van het gebouw  

Versterken zorgstructuur 

• Vergroten structuur 

• Informatie delen van het samenwerkingsverband 

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 

 

 

Wat hebben we gedaan in 2018 – 2019 en wat heeft het opgeleverd? 
Daltonontwikkeling 

We hebben dit schooljaar veel met elkaar gesproken over het vergroten van het eigenaarschap van 

leerlingen. Hoe kunnen wij er voor zorgen dat kinderen zich meer eigenaar voelen van hun leerproces. Met 

het hele team zijn we hierin begeleid door twee docenten. Naar aanleiding hiervan hebben we de daltontaak 

aangepast, waardoor kinderen nu meer invloed hebben op de inhoud van de taak. Vast onderdeel op de 

daltontaak is nu de keuzetijd. 

Versterken onderwijs, verhogen van de resultaten 

De afgelopen schooljaren hebben we ingezet op het verhogen van de resultaten van ons leesonderwijs. Dat 

is ons goed gelukt, de resultaten vertonen een stijgende lijn. Om dit vast te houden, blijven we dit onderdeel 

flink in de gaten houden. We hebben hier in de teamvergadering regelmatig aandacht aan besteed. 

Daarnaast hebben we onze focus dit jaar bij het rekenonderwijs gelegd. We hebben bewuster gewerkt met 

de rekenweektaak en gewerkt aan leerdoelen voor individuele kinderen. 

Verder ontwikkelen van kindcentrum De Wissel 

Juf Carola heeft afgelopen jaar een scholing gevolgd over het opzetten van en het leiding geven aan een 

kindcentrum. De samenwerking tussen Kidsbest en De Wissel is versterkt, er zijn heldere afspraken gemaakt 

en in de komende zomervakantie zal er verbouwd gaan worden. Per 23 september 2019 start Dalton 

Kindcentrum De Wissel, voor kinderen van 0 – 13 jaar. 

Versterken zorgstructuur 

De zorg op onze school is goed op orde, dat is afgelopen 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 leerlingmap verder ontwikkeld. Daarnaast zijn we door Marit 

geïnformeerd over ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband. 

Versterken sociaal gedrag 

Eigenlijk zijn we heel tevreden over het sociale gedrag van de kinderen op onze 

school. Dit horen we ook terug van buitenstaanders die zo nu en dan een les bij 

ons op school komen kijken. De kinderen zijn beleefd en luisteren goed. Dat 

willen we natuurlijk wel zo houden. Dus blijven we hier aandacht aan besteden. 

Daarnaast hebben we veel aandacht besteed aan het spelend leren in de 

onderbouw. Spel is de manier voor jonge kinderen om tot leren te komen. 

Nieuwe methodes 

Voor natuur hebben we vorig schooljaar de methode Wijzer gekozen. In de loop 

van dit jaar hebben we hier met elkaar over gesproken zodat we de methode 

op de juiste wijze inzetten. We hebben ons georiënteerd op nieuwe methodes 

voor handvaardigheid en tekenen. Hiervoor hebben we nog geen keuze kunnen 

maken, er is geen interessante methode op de markt. Volgend jaar komt er 

nieuw aanbod, daartussen kunnen we hopelijk een geschikte methode vinden. 

Aandacht voor gezondheid 

Dit schooljaar hebben we een half jaar lang gebruik gemaakt van het aanbod van de overheid om gratis 

groente en fruit uit te delen op school. Na wat opstartproblemen is dit prima verlopen. De kinderen hebben 

veel nieuwe smaken geproefd. In de loop van het schooljaar hebben we in samenspraak met de MR een 



richtlijn voor onze school opgesteld. Vanaf de meivakantie zijn dinsdag en donderdag onze vaste fruit- en 

groentedagen. 

ICT 

Dit schooljaar hebben we onze schoolapp breder ingezet. Langzamerhand gebruiken steeds meer ouders 

deze app om informatie over de school op te zoeken. We hebben de methode Delta de Draak uitgeprobeerd 

en zijn hier behoorlijk enthousiast over. De kinderen hebben met veel plezier zich verder ontwikkeld in het 

werken met programmeertaal. 

 

Wat gaan we ontwikkelen in 2020 – 2021? 
We gaan beginnen aan een nieuwe cyclus binnen ons schoolplan. Het oude schoolplan is geëvalueerd en op 

basis van deze evaluatie en andere ontwikkelingen zowel binnen als buiten de school is het nieuwe 

schoolplan tot stand gekomen. De MR speelt hier altijd een belangrijke rol in. 

De volgende onderdelen zullen het komend jaar aandacht krijgen: 
Dalton  

• Coachgesprekken 

• Portfoliogericht werken 

• Vernieuwen afspraken daltonbord 
Onderwijs 

• Versterken rekenonderwijs 

• Borgen taalonderwijs 

• Doorgaande lijn taalontwikkeling vastleggen 

Kindcentrum  

• Scholing team op werken in kindcentrum 

• Werkgroep oprichten om samenwerking te versterken 

• Collegiale consultatie uitvoeren 
Ondersteuning 

• Aanleggen Cito-map 

• Aanbod boven-presteerders bekijken 
Gedrag 

• Groepsplan gedrag invoeren 

• Respect centraal stellen 
Extra  

• Aanpak werkdrukverlaging 

• BHV (Bedrijfs Hulp Verlening) aanpassen aan verhuizing 

 

 

De tussenresultaten  
Wij toetsen twee keer per jaar de kinderen van groep 3 t/m 8  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 beoordelen jaarlijks de toetsen in groep 3 en 4 ten opzichte van het landelijk gemiddelde (LG). Ons 
streven is om altijd boven het landelijk gemiddelde te scoren. De resultaten van onze school ziet u 
weergegeven in onderstaand schema. 
 
 
 
 
 



Toets  Groep  Resultaat  
17 – 18  

LG Resultaat  
18 – 19  

LG 

Technisch lezen 
Rekenen 

3 
3 

17,5 
116,9 

17,2 
114,7 

16,5 
96,56 

14 
114,7 

Technisch lezen  4 61 53,5 54 44,5 
Rekenen 4 170,4 161,9 171,8 161,9 

 
De meeste opbrengsten liggen ruim boven het landelijk gemiddelde, daar zijn we heel blij mee. Dit afgelopen 

schooljaar is rekenen in groep 3 lager uitgevallen dan het landelijk gemiddelde. We hebben de tweede helft 

van het schooljaar extra aandacht besteed aan het rekenen in groep 3. We verwachten dat de scores in 

groep 4 weer op niveau zullen zijn. 

 

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  16 – 17  17 – 18  18 – 19  
Vwo / gymnasium  1    6    9 
Havo  14     8   11 
Mavo  7  6    2 
Kaderberoeps / basisberoeps  3    6     5 
Praktijkonderwijs  0       0      0 
Totaal  25 26 27 

 
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 
Twee nieuwe juffen 

We hebben dit schooljaar twee nieuwe juffen mogen 

verwelkomen. Juf Inge en juf Brigitte. Inge is gestart in groep 8 en 

groep 6, Brigitte bij de kleuters in de Berengroep. Wat zijn we blij 

met onze nieuwe collega’s! Ze passen heerlijk in het team en ze 

hebben het daltononderwijs heel snel opgepakt. Inmiddels zijn ze 

samen met Liëla gestart met een opleiding voor leerkracht 

daltonderwijs. 

 

Overblijf 

Na de zomervakantie zijn we gestart met een nieuwe overblijforganisatie Brood & Spelen. Deze organisatie 

regelt voor ons de overblijf. We zijn erg tevreden over de manier waarop zij de overblijf voor ons regelen. 

 



Daltonkindcentrum 

We zijn druk bezig met het voorbereiden van de start van ons Daltonkindcentrum. Om dit allemaal mogelijk 

te maken wordt er binnen de school verbouwd en verhuisd. Dit combineren we met het bestellen van nieuw 

meubilair. Na de zomervakantie ziet alles er weer fris en opgeruimd uit. In september gaan we dan echt 

starten met het kindcentrum. 

 

Afscheid 

Meester Ramon gaat ons aan het einde van het schooljaar verlaten. Hij gaat werken op een basisschool in 

Haarlem.  

 

Gezondheid 

We hebben vaste groente- en fruitdagen ingevoerd. Iedere dinsdag en donderdag nemen alle kinderen een 

stukje fruit of groente als pauzehap mee naar school. Heel veel kinderen drinken daar dan een beker water 

bij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


