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Inleiding 
 Voor u ligt het jaarverslag van Daltonkindcentrum De Wissel. Dit 

verslag is geschreven voor de ouders en andere belangstellenden 

rondom ons kindcentrum. Met dit verslag kijken wij terug op het 

afgelopen schooljaar. Rondom de opvang en het onderwijs aan uw 

kind(eren) vinden jaarlijks veel ontwikkelingen plaats. U kunt in dit 

verslag lezen volgens welke uitgangspunten we kinderen 

begeleiden, wat we als organisatie 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 het kindcentrum. 

 

Missie: Samen groeien! 
Om kinderen te helpen op te groeien tot mensen die stevig in hun schoenen staan en die actief een 

bijdrage kunnen leveren aan de samenleving, moeten we ze een veilige en warme plek bieden waar ze 

tot ontwikkeling kunnen komen. Dit kan alleen als we hierin samenwerken. Onderwijs, opvang en 

opvoeding helpen elkaar om het beste uit ieder kind te halen. Samen bieden we de kinderen de steun 

en begeleiding die ze nodig hebben om kennis en vaardigheden te verwerven, om een zelfstandig, sociaal 

en kritisch denkend mens te worden in onze multiculturele samenleving. Kortom, om te groeien. 

 

Visie  
De Wissel is een openbaar kindcentrum. Dit betekent dat wij open staan voor alle kinderen. Wij hechten 

hier veel waarde aan, want wij zien dat kinderen opgroeien in een multiculturele samenleving. Het is 

mooi dat het kindcentrum daar steeds meer een afspiegeling van is. Ons doel is dat de kinderen een 

ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. We richten ons hierbij op een brede basis. We 

kijken naar emotionele en verstandelijke ontwikkeling, het ontwikkelen van de creativiteit en op het 

verwerven van de noodzakelijke kennis van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.  

 

 
 

De kinderopvang en de basisschool werken vanuit dezelfde bouwstenen, maar leggen andere 

prioriteiten, leggen de nadruk op andere stenen. Iedere fase in de ontwikkeling van het kind vraagt om 

andere keuzes, passend bij de leeftijd en de mate van ontwikkeling van ieder kind. De onderste rij stenen 

zijn onze basiswaarden, deze gelden voor alle kinderen en alle leeftijden. 



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 

• Werken met een Daltontaak 

 

 

Wat wilden we bereiken in 2019 – 2020?  
In ons jaarlijkse schoolontwikkelplan stonden de volgende onderdelen beschreven: 

Dalton 

• Kindgesprekken en keuzetijd invoeren 

• Voorbereiden op visitatie 

• Doorgaande lijn daltonbord vastleggen 

• Communiceren over dalton met ouders 

Onderwijs 

• Versterken van het rekenonderwijs 

• Borgen afspraken taalonderwijs 

• Doorgaande lijn taalontwikkeling in kindcentrum vastleggen 

Kindcentrum 

• Scholing hele  team 

• Werkgroep instellen 

• Collegiale consultatie 

Ondersteuning 

• Aanleggen Cito-map per groep 

• Aanbod bovenpresteerders kritisch bekijken  

Gedrag 

• Groepsplan gedrag invoeren 

• Respect voor elkaar centraal stellen 

Extra 

• Werkdrukverlaging aanpakken 

• BHV aanpassen aan verhuizing 

 

Wat hebben we gedaan in 2019 – 2020 en wat heeft het opgeleverd? 
In de laatste paar maanden van het schooljaar hebben we weinig aandacht aan de ontwikkelingen kunnen 

geven. Onderwijs op afstand en aangepast onderwijs in de school stonden toen centraal. Waar we dit 

schooljaar niet aan toe zijn gekomen, nemen we mee naar volgend schooljaar. 

Dalton 

We hebben dit schooljaar met het hele team een scholing gevolgd rond het onderwerp ‘kindgesprekken 

voeren’. We willen ieder jaar met alle kinderen een paar individuele gesprekken voeren om nog meer contact 

met de kinderen te krijgen en om ze bewuster te maken van hun eigen rol in hun eigen ontwikkeling. 

Afgelopen schooljaar hebben we een voorzichtige stap hierin gezet, komend jaar breiden we dit verder uit. 



Verder zijn we bezig geweest met de voorbereiding op de daltonvisitatie van komend schooljaar, in overleg 

met de pedagogisch medewerkers van de kinderopvang. 

Onderwijs 

We hebben ons dit jaar verdiept in de keuze voor een nieuwe rekenmethode. Wat vinden wij belangrijk in 

een methode, waar moet volgens ons de nadruk op liggen? Na een aantal zichtzendingen van verschillende 

methodes en wat oefenlessen hebben we een keuze gemaakt. Na de zomervakantie gaan we starten met de 

nieuwe versie van de methode Wereld In Getallen. Daarnaast hebben we in onze teamvergaderingen 

regelmatig gesproken over ons taalonderwijs, zodat we in alle klassen ons onderwijs goed blijven 

organiseren. 

Kindcentrum 

We zijn het schooljaar gestart met een gezamenlijke scholing voor leerkrachten en pedagogisch 

medewerkers met als onderwerp de zelfstandigheid van de kinderen. Na afloop van deze scholing hebben 

we met elkaar gebarbecued, om elkaar wat beter te leren kennen. Het effect daarvan was goed merkbaar, 

over en weer werd er veel vaker contact gezocht. Verder hebben we constant kritisch gekeken hoe we elkaar 

kunnen versterken, wat we samen kunnen doen en hoe we de doorgaande lijn verder kunnen uitwerken. 

Ondersteuning 

De Citomap per groep is gemaakt en direct gebruikt, dit werkt goed. We houden al jaren scherp zicht op de 

ontwikkeling van alle kinderen en dit is een extra hulpmiddel hierbij.  

Gedrag 

Ieder schooljaar starten we in de klassen met aandacht voor de omgangsregels. Dit jaar stond het woord 

respect hierbij centraal. Respect voor elkaar en voor de school is de basis van een goede omgang met elkaar. 

Extra 

Werkdruk blijft een punt waar we aandacht aan besteden. Met elkaar kijken we kritisch naar ontwikkelingen 

die op ons afkomen om te bepalen of we hier onze tijd aan gaan besteden. Daarnaast hebben we ons 

ontruimingsplan aangepast aan de nieuwe situatie binnen ons gebouw en we hebben ontruimingen 

geoefend (die heel goed gingen, de kinderen deden het top). 

 

Wat gaan we ontwikkelen in 2020 – 2021? 
De volgende onderdelen zullen het komend jaar aandacht krijgen: 

Dalton 

We geven een vervolg aan onze scholing rondom het voeren van kindgesprekken en we gaan uiteraard deze 

gesprekken ook voeren. Hiermee geven we de kinderen de gelegenheid om meer zelf aan te geven wat ze 

de komende periode aandacht willen geven. We gaan ook kijken hoe we op sommige onderdelen de 

kinderen wat meer los kunnen laten, zodat ze meer hun eigen keuzes kunnen maken. Natuurlijk bereiden 

we ons ook voor op onze daltonvisitatie. 

Onderwijs 

De focus komend schooljaar ligt bij het begrijpend lezen. Hoe kunnen we hier op een andere manier, 

aansluitend bij de methode, nog meer aandacht aan geven. Begrijpend lezen is ontzettend belangrijk, 

eigenlijk voor alle vakken. Daarmee is het de basis voor een goede ontwikkeling van de kinderen. 

Kindcentrum 

We blijven actief ontwikkelen binnen ons kindcentrum, we willen de lijnen steeds meer bij elkaar brengen. 

Waarin kunnen we elkaar vinden, waar zitten onze verschillen, wat kunnen we van elkaar leren. 

Ondersteuning 

Komend schooljaar willen we ons materiaal voor de bovenpresterende kinderen beter organiseren. We 

hebben heel veel materiaal, dat gaan we nu verdelen over de groepen zodat de leerkrachten het makkelijker 

in kunnen zetten. 

 

 



Gedrag  

Net als voor rekenen en taal gaan we ook een groepsplan voor gedrag inzetten. Welke kinderen hebben nog 

wat extra ondersteuning nodig bij het aanleren van het juiste gedrag in de klas of buiten? We gaan kijken 

welke werkwijze voor ons op school goed werkt. 

Extra 

We blijven aandacht houden voor de werkdrukverlaging bij de leerkrachten. In de gesprekscyclus maken we 

hier ruimte voor en we maken individuele afspraken.  

 

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. 

De vakken rekenen en begrijpend lezen zijn hierin extra belangrijk. We beoordelen jaarlijks de toetsen in 
groep 4 en 7 ten opzichte van het landelijk gemiddelde (LG). Ons streven is om op of boven het landelijk 
gemiddelde te scoren. De resultaten van onze school ziet u weergegeven in onderstaand schema. 
 

Toets  Groep  LG Resultaat  
19 – 20 

Begrijpend lezen 
Rekenen 

4 
4 

133,4 
161,8 

131,8 
161,9 

Begrijpend lezen  7 189,2 193,3 
Rekenen 7 251,4 255,9 

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

schooljaar is begrijpend lezen in groep 4 lager uitgevallen dan het landelijk gemiddelde. Het is een minimaal 

verschil. We hebben de tweede helft van het schooljaar extra aandacht besteed aan het begrijpend lezen in 

groep 4. We verwachten dat de scores in groep 5 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  17 – 18  18 – 19  19 – 20  
Vwo / gymnasium  6  9    8 
Havo  8     11   6 
Mavo  6  2  4 
Kaderberoeps / basisberoeps  6    5     6 
Praktijkonderwijs  0       0      0 
Totaal  26 27 24 

 
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 
We hebben dit schooljaar heel veel bijzondere dingen meegemaakt. Het meest bijzondere was wel de 

verplichte sluiting van alle scholen in verband met het coronavirus. Gelukkig kunnen we er nu, zo op het 

einde van het schooljaar, op een goede manier op terugkijken. We zijn er allemaal goed doorheen gekomen 

en hebben uiteindelijk de lessen op school weer op kunnen pakken. Zelfs de kinderen die niet altijd heel 

graag naar school gaan, moesten toegeven dat het op school toch echt wel fijner is dan al die tijd thuis.  

 

Nieuwe juffen  

We hebben dit schooljaar flink wat nieuwe juffen mogen verwelkomen. Juf Ellen B is gestart in groep 4, in 

eerste instantie samen met juf Simone. Na de kerstvakantie stapte Simone over naar de nieuwe 

kleutergroep, de Zebra’s. Juf Marion en juf Ciska hebben de Berengroep ondersteund en juf Marja kwam 

erbij in de Zebragroep. Juf Tanja heeft als zij-instromer in groep 5 heel goed geleerd hoe je een echte juf 

moet zijn. Wat zijn we blij met onze nieuwe collega’s! Ze passen heerlijk in het team en ze hebben het 

daltononderwijs heel snel opgepakt.  

 

25-jarig bestaan 

We zijn het schooljaar bruisend begonnen met een prachtige feestweek. Van 

samen op schoolreis via een echte circusvoorstelling naar een spetterend 

pleinfeest. Het was een prachtige week! 

 

Daltonkindcentrum 

Op maandag 23 september zijn we echt gestart met ons kindcentrum. We begonnen het jaar met twee 

kinderen in het kinderdagverblijf, dat was onze nieuwste aanwinst. Inmiddels maken er dagelijks zo’n 6 

kinderen gebruik van. Dat is toch prachtig. Daarnaast hebben we dit schooljaar met name aandacht besteed 

aan het versterken van de samenwerking en het maken van heldere afspraken met elkaar. 

 

Duurzaamheid 

We hebben een mooie stap gemaakt naar een meer duurzame school. In de eerste week van december zijn 

op het dak van de gymzaal zonnepanelen geplaatst. Er liggen maar liefst 82 panelen. In de hal hangt een 

scherm waarop goed te zien is wat de panelen opbrengen. 

 

De Zebra’s zijn gestart 

Na de kerstvakantie mochten we een derde kleutergroep openen omdat we zoveel nieuwe aanmeldingen 

hadden. In januari zaten er maar 5 kinderen in de groep maar in de maanden die volgden kwamen er al snel 

meer kinderen bij. Nu we bijna aan het eind van het schooljaar zijn, zitten er maar liefst 25 kinderen in de 

groep. En we hebben goed nieuws gehoord, de Zebra’s blijven komend schooljaar. Direct na de 

zomervakantie hebben we al zo veel kleuters dat we meteen met drie groepen kunnen starten.  Alle kinderen 

van de kleutergroepen worden opnieuw ingedeeld, zodat de drie kleutergroepen evenveel jongste als oudste 

kinderen hebben.  

 

Aanpak netwerk 

Afgelopen schooljaar hebben we flink geïnvesteerd in ons ICT-netwerk. We gaan steeds vaker werken met 

laptops en iPad ’s, dus ons netwerk werd flink belast. Na de investering kunnen we weer op volle snelheid 

gebruik maken van alle digitale mogelijkheden. 


