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Inleiding

Voor u ligt het schooljaarverslag van de H. Henricusschool van het schooljaar 2021-2022.
Het schooljaarverslag is voor het schoolteam en de directie een terugblik op het schooljaar
2021-2022. Aan het begin van het schooljaar 2021-2022 is er een schooljaarplan vastgesteld. In het
jaarverslag evalueren we dit schooljaarplan.

Het schooljaarverslag maakt deel uit van de kwaliteitscyclus: schoolplan, schooljaarplan en
schooljaarverslag.

Net als vorig schooljaar is dit schooljaar voor het schoolteam, ouders en kinderen een bijzonder jaar
geweest door de corona pandemie. De scholen zijn ook dit jaar korte tijd helemaal gesloten geweest.
Voor ons is het ook een bijzonder jaar geweest omdat we zijn verhuisd naar het nieuwe kindcentrum
'Op de Elft'.

Dit schooljaarverslag is vastgesteld na overleg en terugkoppeling van het team en de
medezeggenschapsraad van H. Henricusschool.

Juni 2022
Marian Nuchelmans, directeur H. Henricusschool
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leerlingengegevens

Leerlingengegevens
In deze paragraaf zijn de belangrijkste kengetallen op het gebied van de leerlingen weergegeven.
In het schooljaar 2021-2022 Zijn we teruggezakt doordat een grote groep 8 van 34 kinderen onze
school had verlaten. Hierdoor zullen we zeker het komende jaar krimpen.  Er is ook een lichte
terugloop van het aantal 4 jarigen zichtbaar vanuit de gegevens van de gemeente Hollands Kroon.

Teldatum

Het aantal leerlingen van de H. Henricusschool per teldatum 1 oktober:
01-10-2018 01-10-2019 01-10-2020 01-10-2021

Leerlingaantallen 234 228 229 214

Leerlingenopbouw

De opbouw van de leerlingen per teldatum 1 oktober 2021.

Opbouw Aantal leerlingen
1-10-2020

Aantal leerlingen
1-10-2021

4-7 jarigen 109 105
8 jaar en ouder 120 109
Totaal 229 214

De afname heeft te maken met een grote groep 8 van 35 leerlingen die de school heeft verlaten.
Enkele leerlingen zijn verhuisd en naar Eureka onderwijs gegaan. De onderbouw zakt 4 leerlingen.

Hoe zijn de leerlingen verdeeld per leerjaar:
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Personeel

In het schooljaar 2021-2022 telt de H. Henricusschool 25 personeelsleden.  Hiervan zijn vijf
personeelsleden ondersteunend personeel.

Leeftijdsopbouw

Op de H. Henricusschool hebben we een jong team. De gemiddelde leeftijd is 37 jaar.
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Verdeling

Functie Aantal
Vrouw Man

Directeur 1 -
Intern begeleider 1 -
Leerkracht 14 1
LIO-er 1
Onderwijs ondersteuners 4 1

Scholing

Het schooljaar 2021-2022 hebben wij de volgende teamscholing gedaan:
● Bazalt leren zichtbaar maken (samen met obs de Kei)

● Aywe; wij+ team  (samen met obs de Kei en de kinderopvang)

● The leader in me; werken met portfolio

● Werken met Blink

● Werken met Staal

Het team heeft de volgende individuele scholing of scholing per bouw gedaan:

Opleiding en/of cursus Aantal
Executieve functies 1

Overgang 2 naar 3 4
IKC vorming 3
gouden weken 1
Leren anders organiseren 1
Met sprongen vooruit 1
Groepsdynamiek 1
Toekomstgericht onderwijs 1

Ziekteverzuim

Het verzuimpercentage van de H. Henricusschool lag in het schooljaar 2021-2022 op 4,55 %. Dit is
een stijging ten opzicht van het jaar daarvoor.  Duidelijk veroorzaakt door corona. Veel leerkrachten
hebben in de maanden februari, maart en april corona gekregen.
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In het Schooljaar 2021-2022:
- Hebben bijna alle teamleden een keer corona gehad.
- Zijn twee leerkrachten langdurig uitgevallen.

Opbrengsten
Om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen maakt de school gebruik van een
leerlingvolgsysteem. Het leerlingvolgsysteem bestaat uit methode-onafhankelijke toetsen die de
ontwikkeling van de basisvaardigheden van leerlingen meten. De leraren analyseren deze toetsen en
kunnen het onderwijsaanbod indien nodig aanpassen om zo goed mogelijk te voldoen aan de
behoeften van een leerling. Hieronder een overzicht van de resultaten van de toetsen van het
leerlingvolgsysteem die in juni 2022 is afgenomen. De scores zijn opgebouwd van I t/m V:

Niveaugroep I = ver boven het landelijk gemiddelde
Niveaugroep II = boven het landelijk gemiddelde
Niveaugroep III = landelijk gemiddelde
Niveaugroep IV = onder het landelijk gemiddelde
Niveaugroep V = ver onder het landelijk gemiddelde

Het schoolteam analyseert twee keer per jaar de tussenopbrengsten van het leerlingvolgsysteem en
maken hierbij een vergelijking met de opbrengsten en de groei die zichtbaar is in Snappet (gr 5-8).
De directeur en de intern begeleider monitoren en analyseren de opbrengsten één maal per jaar
samen met Irma de Boot (OBD). Tijdens deze overleggen bekijken we nogmaals kritisch onze
analyses, de trends, ontwikkelingen en dergelijke op het complete gebied. Vanuit de analyses bepalen
we onze strategische koers.
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Hierbij een overzicht van de resultaten van de citotoetsen einde schooljaar. Op dit moment zijn nog
niet alle resultaten geanalyseerd en besproken in het team.

Rekenen:

Alle groepen zijn op het juiste niveau geëindigd, behalve groep 4 die onder het verlangde E4 niveau
scoort. We gaan er vanuit dat de lockdown in 2020 en 2021 voor deze groep de meeste impact heeft
gehad.

Begrijpend lezen:
In alle groepen is er groei geweest. Alleen groep 5 is onder het verlangde E5 niveau gekomen. De
herstelperiode was voor deze groep te kort. Er is wel groei geweest en co teaching op dit vakgebied.
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Spelling:
We zien bij de groepen die dit schooljaar gestart zijn met de nieuwe spellingmethode Staal dat de
resultaten nog niet op het gewenste niveau zijn. De overige resultaten zijn op niveau.

Werkwoord spelling groep 7
Deze groep heeft ruim boven het  niveau gescoord. Maar de voorsprong hebben ze niet helemaal
kunnen vasthouden.
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Eindtoets

24 leerlingen hebben deelgenomen aan de centrale eindtoets. Zij hebben een gemiddelde score van
535,7  behaald. Dit ligt boven het landelijk gemiddelde en boven de ondergrens die de
onderwijsinspectie stelt voor de vergelijkingsgroep.

Schooljaar Score
2018-2019 539,9
2019-2020 n.v.t.
2020-2021 542,9
2021-2022 535,7

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs

Aan het einde van het schooljaar 2021-2022 hebben 24 leerlingen de overstap gemaakt naar het
voortgezet onderwijs.

Doorstroom vervolg onderwijs
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

VWO 27 % 3 % 12 leerlingen 2 leerlingen
HAVO/VWO 19 % 16 % 9 leerlingen 4 leerlingen
HAVO 11 % 24 % 6 leerlingen 4 leerlingen
TL/HAVO 11 % 13 % 6 leerlingen 6 leerlingen
(G)TL 29 % 13 % 1 leerling 3 leerlingen
KB 4 % 7 % - 4 leerlingen
BB/KB 0 % 20 % - 1 leerling
PRO 0 % 3 % -

De analyse van de Cito leerlingvolgsysteem toetsen is te vinden in onze schoolanalyse, in het
document: resultaten midden & eindtoetsen analyse schooljaar 2021-2022.

Corona achterstanden
Wij hebben gemerkt dat met name groep 4 het meest last heeft gehad van het thuisonderwijs. Zij
hebben in de basis van groep 3 heel veel thuisonderwijs gehad. Bepaalde basisvaardigheden hadden
bij de start van groep 4 nog veel meer opgefrist moeten worden. Zodra dit voor ons zichtbaar werd
hebben wij extra inzet van een onderwijsassistent geregeld. Wij zullen deze groep aankomend
schooljaar extra goed monitoren.
De besteding van de NPO gelden:

Onderwijsassistent Personeel Extra ondersteuning in de
onderbouw

1 onderwijsassistent door ziekte
uitgevallen. 2e helft schooljaar wel extra
inzet kunnen regelen.

Onderwijsassistent uitbreiding personeel uitbreiding van Acadin Dit heeft plaatsgevonden

leren anders organiseren Bazalt professionalisering Didactische vaardigheden Dit heeft plaatsgevonden

twee keer inzet extra leerkracht personeel Vallen in voor zwangerschap en de
rest van het jaar extra
ondersteuning.

1 leerkracht eerder gestopt ivm met
reisafstand andere leerkracht werd ziek.
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Teambuilding en cultuur Aywe professionalisering tweedaagse, MT en begeleiding
vergaderingen

Dit heeft plaatsgevonden

Gelden die niet zijn uitgegeven worden aankomend schooljaar ingezet:
Voor 2 dagen Dionne (groep 2-3), 1 dag extra Joyce (Acadin alle groepen). 1 leerkracht (Laura extra) hierdoor lopen andere leerkrachten
los voor extra ondersteuning (Melanie-Marit-Kelly) zodat de ondersteuning over alle bouwen wordt verdeeld.

Leerling en oudertevredenheid
Hierbij een samenvatting van de leerling- en oudertevredenheid. Deze enquête is gehouden via
Vensters PO en deze zijn gepubliceerd op scholenopdekaart.nl. De enquête is door 83 leerlingen van
groep 6,7 en 8 ingevuld. Er waren 53 leerlingen vereist en 71 gewenst voor en representatieve uitslag.

Waardering van leerlingen

Leerlingen zijn goed tevreden over de school, het laagste scoort de vraag: ‘Hebben jullie een leuke
klas’. Ook het aankomende jaar willen wij ons opnieuw verder verdiepen in de groepsdynamiek bij de
start van het nieuwe schooljaar. We merken dat dit steeds belangrijker wordt in alle groepen.

Waardering van ouders

Jaarlijks wordt de oudertevredenheid gemeten door gebruik te maken van de tevredenheidspeilingen
van  ‘Scholen op de kaart’.  Van de 148 ouders hebben 71 ouders de enquête ingevuld. Er waren
minimaal 107 ouders nodig voor de vereiste betrouwbaarheid. We hebben dit jaar de uitnodiging
voor het invullen per groep verstuurd. Helaas zien we hierdoor geen stijging van het aantal
respondenten.
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Voor de ouders blijft een goede informatievoorziening erg belangrijk. Op dit moment is dit voor hen
nog steeds niet optimaal. We proberen ons hierin uiteraard weer te verbeteren het aankomende
schooljaar. We hebben nu afgesproken dat we kijkdagen met je eigen kind willen organiseren na
schooltijd. Waarbij je eigen kind vertelt waar hij mee bezig is op school en de je ook met de juf in
gesprek kan gaan. Dit zal dan in groepjes gebeuren met meerdere kinderen en hun ouders.

Evaluatie van het schooljaar

Evaluatie van het schooljaarplan

Corona
Ook dit schooljaar werd door de Corona regelmatig onderbroken. Alle scholen werden vanaf 20
december 2021 één week  gesloten. We hebben te maken gehad met veel kinderen die ziek of
afwezig waren en met veel leerkrachten die uit moesten vallen door corona. Er waren geen invallers
beschikbaar dus het was soms lastig om alle groepen goed te bemannen.
Doel
1

The leader in me/ Werken met portfolio:
De leerlingen vergroten hun invloed op het persoonlijke leven door het
vergroten van (zelf-)leiderschap.

Team

We hebben op 1 oktober een studiemiddag gehad onder leiding van CPS voor het vervolg van het werken
met portfolio vanuit the leader in me. In alle rapportfoliomappen hebben alle kinderen nu een ik
tekening en een mission statement van de groep staan. Vanaf groep 3 zitten er ook ik-rapporten in de
map, waarmee de kinderen zelf aangeven hoe zij omgaan met de 7 gewoonten. Vanaf het tweede
rapportmoment is de map aangevuld met mijn doelen en waar ben ik trots op. De kinderen denken na
over hun rolmodel en maken hier een tekening of een verslagje van.
De volgende stap voor volgend schooljaar is het nog verder uitbreiden van de inhoud en met CPS verder
met de scholing hierover. Hoe zorgen wij ervoor dat kinderen zelf eigenaar worden van hun eigen
rapportfolio. Dit punt komt terug in ons nieuwe jaarplan.

Doel
2

Coachende houding leerkrachten en werken met feedback:
Van leerkrachten die sturen naar leerkrachten die coachen. Van leerkrachten
die vertellen naar leerkrachten die activeren.

Team

We zijn in augustus gestart met de focus op de groepsdynamiek. Wat is de rol van de leerkracht hierin.
Op 22 september zijn we gestart met de teamtraining van Bazalt. Het leren zichtbaar maken en werken
met formatieve feedback. Deze training volgen wij samen met obs de Kei.
Aline Wolfs heeft op 3 november alle groepen bezocht samen met de bouwcoördinatoren. Alle
leerkrachten hadden van te voren een coachingsvraag geteld.
In januari zijn we hier vanuit verder gegaan met lesson study. Hierbij onderzoeken 3 leerkrachten samen
een probleem en bereiden zij samen een les met een interventie voor. 1 geeft de les en de andere
collega’s observeren het leren van de kinderen. Daarna passen zij de les opnieuw aan en geeft 1 van de
drie de aangepaste les in een andere groep en observeren de anderen opnieuw het leren van de
kinderen. Op 24 maart hebben wij hier ook een studiemiddag over gehad en dit nog verder uitgewerkt.
Het komende schooljaar gaan wij verder met teamscholing leren zichtbaar maken onder leiding van Aline.
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Doel
3

Lerend spelen, thematisch werken  en onderzoekend leren. Team

In april 2021 hebben wij een presentatie gehad over de methode Blink. Daarna zijn wij overgegaan tot
aanschaf van deze wereld oriëntatie methode. Dit schooljaar zijn we begonnen met het werken via de
thema’s van Blink. De groepen 7 en 8 werken samen aan een thema, de groepen 5 en 6 en 4 sluit hierbij
aan als het kan. De onderbouw heeft diverse cursussen online gevolgd over het lerend spelen en
bewegend leren. Zij zien hier echt de meerwaarde van in.

Doel 4 Toekomst gericht onderwijs Michelle Kuhl
Dit is het tweede jaar geweest dat wij aan de slag zijn gegaan met het onderzoekend en ontwerpend
leren op de Henricusschool. Als werkgroep hebben wij ons beziggehouden met het verder
implementeren van het onderzoekend en ontwerpend leren. In de midden- en bovenbouw is er verder
verdiept in de methode Blink geïntegreerd en in de onderbouw is er gebruik gemaakt van zowel de
inspiratie mappen als van activiteiten van kleuteruniversiteit. Zo hebben de leerkrachten een houvast
over hoe de lessen vorm gegeven kunnen worden.

De leerkrachten hebben zich dit jaar vooral verder eigen gemaakt met de methodes en activiteiten. Bij
verschillende leerkrachten is er ook een lesbezoek geweest om zo samen te kijken wat voor vragen of
ondersteuning mogelijk was. Samen zijn er lessen voorbereid en besproken. Nog niet bij iedereen is er
een lesbezoek geweest, dit wordt volgend jaar doorgepland.

Voor volgend jaar is het doel om samen met de leerkrachten vooral te kijken naar wat het doel van de les
is met onderzoekend of ontwerpend leren. Op dit doel komt de focus tijdens de les. Hierdoor worden de
lessen compacter. De leerkrachten die Blink geven gaven namelijk allemaal aan dat ze het wel veel
vonden. De les kan goed worden ingekort waardoor er meer tijd is voor het onderzoek en de verwerking
hiervan.

De leerkrachten van de onderbouw maken gebruik van de activiteiten door hun thema heen. Soms wordt
dit niet altijd bewust ervaren als onderzoekend of ontwerpend leren. Dit kan nog meer bewust gedaan
worden.

Naast de lessen en activiteiten is er samengewerkt met de TGO werkgroep van de Kei. Er zijn plannen
gemaakt om een makerslab te organiseren in de school. Er wordt nog een plan gemaakt om sponsoren
aan te trekken en bedrijven gastlessen te laten geven. Ook wordt er gekeken naar welke technieken wij
de kinderen zouden willen aanleren. Dit proces staat nog in de beginstappen.

Doelen volgend jaar:

● Blink geïntegreerd lessen compacter voorbereiden en uitvoeren zodat de cyclus van
onderzoekend en ontwerpend leren volledig doorlopen wordt.

● Er voor zorgen dat leerkrachten minder tijdsdruk ervaren tijdens het geven van de
lessen/activiteiten.

● Leerkrachten zich nog vaardiger laten voelen in het geven van lessen/activiteiten.
● Er voor zorgen dat leerkrachten zich bewust zijn van de onderzoekende en ontwerpende

aspecten in de verschillende activiteiten.
● Lesbezoeken bij elke groep.
● Makerslab verder uitwerken samen met de Kei.
● Leerlijn nog verder uitwerken, samen met de Kei (makerlab).
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Doel
5

Ontwikkeling van het kind centrum Hippolytushoef. Team

We zijn in dit schooljaar verhuisd naar het nieuwe gebouw waar wij  zijn gaan samenwerken met de Kei
en de kinderopvang. We zijn dit jaar gestart met scholing voor alle gebruikers van het kindcentrum ten
aanzien van de cultuur. Samen met Aywe willen wij werken aan een wij+ team. Waarbij uitgaan van een
professionele teamcultuur waarin mensen met elkaar praten en elkaar kunnen aanspreken op hun
werkzaamheden. Waarin iedereen gelijkwaardig is en een even grote inbreng heeft ongeacht zijn of haar
rol binnen het team.

Evaluatie vakgroepen

Vakgroep jonge kind Onderbouw coördinator Chantal Leonhart
Woordenschat:
De methode LOGO 3000 (woordenschatonderwijs). Bevalt ons goed en wij gaan hier zeker mee verder.
Nieuw leerlingvolgsysteem:
Bij de start van het schooljaar hebben wij nog één training gehad en zijn we gaan kijken wat de
mogelijkheden zijn om de doelen van groep 3 toe te voegen.

Onderbouw anders organiseren:
We hebben onze visie wat betreft het jonge kind aangescherpt en gekeken wat dit betekent voor de
praktijk. Het is ons en ook ouders zeer goed bevallen om met een 2-3 combinatie te werken waarbij
kinderen spelend leren. Zowel de kinderen van groep 3 als de kinderen van groep 2 hebben hier heel veel
profijt van gehad. We merken wel dat het belangrijk blijft hoe de aantallen zijn. Het is belangrijk dat er
een evenwicht is.

De leerresultaten zijn voldoende/goed. We hebben gemerkt dat de tweede helft van het schooljaar de
groepen verder uitéén gaan lopen waardoor het lastiger wordt om beide groepen goede instructie te
geven. We gaan komend schooljaar gebruiken om onze expertise op dit gebied verder uit te breiden.

Vakgroep taal/lezen Taal coördinator Sharon Pater
Woordenschat aanpakken in de onderbouw: logo 3000 is aangeschaft en wordt nu mee gewerkt in de
groepen 1t/m 3.
Er zou nog onderzocht worden door Kirsten of dit ook voor groep 4 een goede methode zou zijn, dit is
(nog)niet gebeurd.

De schoolbibliotheek: is aangepakt op de oude Henricus. We hebben oude boeken weggegooid en de
kasten netjes geordend. Er zijn nieuwe boeken besteld om de schoolbibliotheek up to date te houden.

Nieuwe taal/ spelling methode: we hebben nu de methode STAAL voor spelling. Sinds dit schooljaar zijn
de groepen 4 t/m 6 hier mee begonnen.
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We hebben klassenconsultaties gehad van Marlon van Weterink van de OBD. Zij heeft ons tips gegeven.
Het loopt nu steeds beter in de groepen.

Taal methode hebben wij nog niet gevonden. Wij hebben STAAL uitgeprobeerd, hebben voorlichting
gehad van Jolanda over combinatie STAAL en BLINK.
Bij STAAL vonden meerdere collega's dat je wel erg methodisch te werk moet gaan en zien dit niet
helemaal zitten met het oog op de toekomst. Andere collega's zagen dit juist wel weer heel erg zitten
omdat het aansluit bij de thema's van BLINK.
Wij willen ook graag aansluiten bij de Kei. Zij proberen nu de leerdoelen op Snappet uit in combinatie
met BLINK.
Hier zijn we dus nog zoekende in en willen wij voor volgend schooljaar op de agenda zetten.

Schoolbibliotheek Op de Elft: Wij hebben tijdens de studiedagen met elkaar besproken dat wij graag
hetzelfde systeem willen qua schoolbibliotheek. We zijn er achter gekomen dat onze aanpak van het
technisch lezen nog wel erg verschilt. Samen met de Kei besproken dat wij volgend schooljaar hierover in
gesprek gaan om duidelijke afspraken te maken en uit te voeren.

De belangrijkste doelen voor volgend schooljaar worden : nieuwe taalmethode ( om kinderen zo goed
mogelijk taalonderwijs te geven op een zo hoog mogelijk niveau passend bij de referentieniveaus),
waarbij wij woordenschat willen integreren in de thema's van BLINK en bepalen hoe wij het technisch
lezen vorm gaan geven (om de kinderen op een zo goed mogelijk niveau te leren lezen), met daarbij de
indeling van de schoolleesboeken. Samen met de Kei.

Vakgroep rekenen Rekencoördinatoren  Marije van Bemmel
en Daphne Groot

We zijn erover eens dat we voor de groepen 4 t/m 8 een digitale methode willen. Hierin krijg je een veel
beter individueler aanbod. We hebben op dit moment Snappet en willen ook naar een andere digitale
methode kijken, voordat we de keuze maken.
Snappet
Sharon heeft dit jaar Snappet rekenen op leerlijn uitgeprobeerd. Het fijne daaraan vond zij dat er niet
voor de hele week lessen gepland staan, maar zelf meer ruimte hebt om lessen in te plannen. Zij liep er
wel tegenaan dat er soms teveel tijd tussen twee lessen zat met hetzelfde doel. Sommige kinderen
hebben toch wat meer herhaling nodig (wat in de methode wel zit)
WIG 5
We hebben een proeflicentie aangevraagd. Omdat Marit (groep4) als enige nog de oude methode
gebruikt (boek) zou zij deze gaan uitproberen. Dit is niet gebeurd. Andere groepen hebben proeflessen
gegeven en daarover hun mening kunnen geven.
Onderbouw:
Op dit moment hebben de groepen 1,2,3 een proef van Samsom uitgeprobeerd. Michelle is erg
enthousiast. Volgend jaar willen ze graag Met sprongen vooruit cursus volgen. Het idee kwam ter sprake
dat ze dan een extra leskist willen aanschaffen.
Automatiseren:
Op dit moment werkt het automatiseren nog niet goed. We willen dit volgend jaar verder oppakken. Ook
de Kei is bezig met het automatiseren. Ik heb mij aangemeld voor de rekenwerkgroep van de Kei en wil
dit samen met hun gaan oppakken.
Overkoepelende rekenwerkgroep Sarkon:
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Na mijn verlof is er nog één bijeenkomst geweest. Tijdens deze bijeenkomst kwamen een aantal
opvallende dingen naar voren:
Veel scholen halen het 1S rekenniveau niet.
Veel scholen hebben problemen op het gebied van automatiseren.
Veel scholen hebben een dip in groep 5/6.
In het volgende jaar willen wij de resultaten van de Cito’s gaan analyseren en ze waren bezig met het
speerpunt automatiseren.
Doelen Volgend jaar:
Volgend jaar starten met Snappet groep 4-8, omdat beslissen over de nieuwe methode nu niet haalbaar
is. Als leerkrachten wel interesse hebben in de WIG5, dan kunnen we misschien iemand uitnodigen voor
volgend jaar om iets te vertellen over de methode. Inmiddels is besloten dat de groepen 5 t/m 7 via
snappet WIG 5 gaan aanbieden om uit te proberen. Groep 4 gaat WIG 5 uitproberen in de digitale proef
leeromgeving. WIG 5 is een hedendaagse rekenmethode met een hoger niveau aanbod, aansluitend bij
de referentieniveaus.
Onderbouw: met sprongen vooruit cursus.
Automatiseren: Samen met de werkgroep van de Kei nadenken over een manier van automatiseren.
Daarnaast de kennis gebruiken die uit de overkoepelende werkgroep komt.

ICT en TGO Gerben Konijn en Michelle Kuhl

Het afgelopen schooljaar is er een levering van 16 nieuwe chromebooks gekomen. We hebben inmiddels
110 chromebooks. Deze worden bij verschillende opdrachten in de klas ingezet en hiermee wordt
gewerkt aan de digitale vaardigheden van de kinderen. We maken hierbij gebruik van Google-software
voor o.a. tekstverwerking, spreadsheets en presentaties.
De ICT coördinator maakt deel uit van het bovenschoolse netwerk ICT en Toekomstgericht onderwijs. Dit
netwerk is in het voorjaar van 2022 ontstaan. Doel is de integratie van ICT in het toekomstgericht
onderwijs. Voor het toekomstgericht onderwijs heeft Michelle klassenbezoeken gedaan om leerkrachten
op weg te helpen met het werken met Blink.

Evaluatie van de financiën

Evaluatie Financiën verantwoording schoolbudgetten
De financiën waar de school invloed op heeft zijn de gelden voor scholing en onderwijsleerpakket.
Uit het gesprek met het bestuur is gebleken dat de Henricusschool binnen de begroting is gebleven.
Op school zijn de financiën verdeeld in bouwbudgetten, waardoor de teamleden mede-eigenaar zijn
van de begroting en dat er op de werkvloer bewuste financiële keuzes worden gemaakt. De financiële
verslaggeving is opgenomen in het jaarverslag van Sarkon.

Dit afgelopen schooljaar hebben wij geïnvesteerd in:
- We hebben Staal spelling voor de groepen 4 en 5 en 6 aangeschaft. We gaan aankomend jaar door
met groep 7.
- We hebben geïnvesteerd in meubilair voor de nieuwe school
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- En in scholing zowel onderwijskundig voor beide scholen en in de cultuur voor alle gebruikers van
het nieuwe pand.

Bevindingen van belanghebbenden en betrokkenen
In dit hoofdstuk staan alle bevindingen van belanghebbenden en betrokkenen beschreven.

Bevindingen van de onderwijsinspectie
Dit schooljaar hebben wij geen bezoek gehad van de onderwijsinspectie. Het laatste bezoek is
geweest op 26 juni 2018.

Waardering van personeel

Dit schooljaar hebben we geen tevredenheidspeiling afgenomen van ‘Scholen op de kaart’ bij de
leerkrachten.
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Conclusies en consequenties

Naar aanleiding van de conclusies en analyses van het beleid en de opbrengsten heeft het
schoolteam vijf doelen vastgesteld m.b.t. het schooljaar 2022-2023:

Doel 1 The leader in me/ Werken met portfolio:
De leerlingen vergroten hun invloed op het
persoonlijke leven door het vergroten van
(zelf-)leiderschap.

We werken met een portfolio vanuit the leader in me.
Aan het einde van dit schooljaar willen we ons portfolio weer verder
uitgebreid hebben. Ook is het dan voor leerkrachten duidelijk hoe wij hiermee
werken. Kunnen kinderen zelf hun portfolio aan hun ouders laten zien en
uitleggen wat er te zien is.

Doel 2 Coachende houding leerkrachten en
werken met feedback:
Van leerkrachten die sturen naar
leerkrachten die coachen. Van
leerkrachten die vertellen naar
leerkrachten die activeren.

Aan het einde van dit schooljaar werken alle leerkrachten regelmatig met
lessonstudy. Werken leerkrachten iedere dag met feedback van en naar de
kinderen.

Doel 3 Lerend spelen, thematisch werken  en
onderzoekend leren.

Aan het einde van dit schooljaar werken alle kinderen in de onderbouw op
hun eigen niveau. Is het voor ons duidelijk  wat de beste indeling is voor de
jonge kinderen vanuit onze visie op het jonge kind.
Aan het einde van dit schooljaar hebben wij één thema schoolbreed gedaan,
samen met de Kei.

Doel 4 Toekomstgericht onderwijs Aan het einde van dit schooljaar werken de leerkrachten doelgerichter met
Blink. Aan het einde van dit schooljaar weten wij hoe we het makerslab gaan
vormgeven.

Doel 5 Leren anders organiseren Aan het eind van dit schooljaar hebben de groepen in de onder, midden en
bovenbouw de eerste ervaringen opgedaan met het groepsdoorbrekend
werken.  Ook is voor iedereen duidelijk hoe wij verder gaan met het anders
organiseren.

Bijlage; jaarplan 2022-2023
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