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Beste ouders en verzorgers, 

 

 

We kijken terug op mooi schooljaar 2021-2022. 

 

In september 2021 zijn we goed opgestart. Gelukkig heeft Covid-19 dit schooljaar veel 

minder invloed gehad op de organisatie. 

Helaas zijn er wel een aantal kinderen en leerkrachten ziek geweest waardoor ze niet 

op school konden zijn. 

Ook de maatregelen over het snottebellenbeleid, het handenwassen, het dragen 

van het mondkapje en de 1,5 meter afstand hebben nog een tijd gegolden, maar 

de laatste maanden is alles weer normaal. 

 

Wanneer er een leerkracht niet kon komen werken ivm Covid-19 moesten we de 

groep thuis laten werken. Dit was een Scala-brede afspraak.  

Ik concludeer dat we over het algemeen heel goed met jullie als ouders hebben 

kunnen samenwerken. Het viel niet altijd mee, want als ouder je kind lesgeven of 

bijstaan tijdens de online lessen…….ga er maar eens aan staan. Maar bij alle 

berichten die ik jullie moest sturen dat er weer een klas thuis moest werken of dat jullie 

kinderen zich moesten laten testen, kreeg ik terug dat het nou eenmaal zo was en 

dat we er allemaal op onze eigen manier last van hadden. 

 

Bedankt voor de prettige samenwerking hierin.  

 

 

Mede namens alle teamleden, 

Elly Sebregts 

 

 

 

 



 

Hieronder volgt een verslag over het schooljaar 2020-2021.  

 

 

Kwaliteitszorg  

 

Verantwoording behaalde resultaten. 

 

Wij verantwoorden ons over de behaalde resultaten van de instrumentele vakken in 

schooljaar 2021-2022. De resultaten worden door de interne begeleider in het ‘katern 

opbrengsten’ verwerkt en besproken met de directeur en de leerkrachten.  

 

Technisch lezen:  

- DMT wordt in alle groepen op de norm of boven de norm gehaald. 

- AVI Percentages zijn op niveau of hoger. 

Begrijpend lezen:  

- Begrijpend lezen laat een sterke verbetering zien. Alle groepen hebben de 

norm behaald. In totaal haalt 100% van onze leerlingen 1F.Van onze leerlingen 

haalt 41% 2 F. Dit is een goed resultaat, zeker bij een groot aantal NT2 

leerlingen en de woordenschat van die voor onze leerlingen niet 

vanzelfsprekend groot is daardoor.  

Spelling: 

- We nemen schoolbreed de IEP af dus we werken vanaf dit schooljaar met 

andere normen. De groepen 3-4-5 scoren voor spelling op niveau. De 

groepen 6 en 7 scoren matig. Groep 8, eindopbrengsten zijn goed. Van de 

leerlingen scoort 100% 1 F en 68 % scoort 2 F. 

- Spelling werkwoorden voldoende op eigen norm. 

Rekenen: 

- In alle groepen is groei zichtbaar. De groepen 3 t/m 5 hebben een goed 

niveau. De groepen 6 t/m 8 scoren matig. De eindopbrengsten van groep 8 

zijn ook matig. Van onze leerlingen in groep 8 scoort 77% 1 F en 9 % 1S. 

We zien hier een duidelijk gevolg van Corid-19 in terug. Op nieuwe moeilijke 

(inzicht)leerstof zien we bij de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 een te laag 

niveau. De kinderen hebben hier oa in de Covidtijd veel fysieke instructies 

gemist. We merken hiervan nog steeds de gevolgen. 

- Meetkunde, en specifieker ‘meten, tijd en geld’ zijn de onderdelen waar veel 

kinderen op uitvallen. 

 

Voor het nieuwe schooljaar worden nieuwe doelen geformuleerd met alle 

leerkrachten tijdens de zorgvergaderingen en tijdens de groepsbesprekingen. 

We zetten voor het komende schooljaar 2022-2023 sterk in op het vak rekenen. 

 

 

Zijn wij als team goed bezig met ons onderwijs? 

 

Geven we op de juiste manier les en waarin kunnen we verbeteren. 

De externe vragenlijsten (zoals WMKPO) geven ons een beeld van onze positie als 

school in vergelijking met alle andere scholen in Nederland. De resultaten hiervan 

verwerken we in ons schoolplan en vervolgens in onze jaarplannen. 

 

- WMKPO ‘quickscan’ ingevuld door leerkrachten (maart 2020).  

We zijn tevreden over de uitslag van de meeste beleidsterreinen. 

 

De volgende beleidsterreinen scoorden niet voldoende: 

- Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 

- Doorgaande lijn 

- Verantwoordelijkheid leerlingen voor organisatie en proces 



- Wetenschap en techniek 

Om deze onderdelen te verbeteren hebben we de volgende speerpunten in ons 

schoolplan uitgewerkt; 

Naast een sterke inzet op de ontwikkeling van klassenmanagement en zelfstandig 

werken van de kinderen  leggen we de focus op de doorgaande lijn door op een 

nieuwe manier in de bouwen te overleggen en door de taakbrief van groep 1 t/m 8 

consistent vorm te geven. 

We ondersteunen bovenstaande doelstellingen door de versterking van onze 

professionele cultuur en door digitale ondersteuning door de inzet van Snappet. Zie 

voor een uitgebreide weergave van onze speerpunten het schoolplan op de 

website. 

 

Wat hebben we in 2021-2022 bereikt: 

 

We hebben intensief gewerkt aan onze doorgaande leerlijn ‘zelfstandig werken’. 

Tijdens alle studiedagen en tijdens de bouwoverleggen is over dit onderwerp goed 

nagedacht. 

De verantwoordelijkheid van de leerlingen voor hun eigen organisatie is beter 

vormgegeven. Van het digikeuzebord in groepen ½ t/m de zelfstandige weektaak in 

groep 8 zijn onze manieren van werken helder. 

 

Verder hebben we tijdens de studiedagen veel aandacht besteed aan het thema 

‘burgerschap en sociale integratie’. Ons plan van aanpak krijgt steeds meer vorm. 

Hieronder een korte samenvatting. 

Onze ambities zijn:   

-  Wij voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol 

(vanuit duidelijke waarden en normen) omgaan met zichzelf, de medemens en de 

omgeving. 

-   Wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en 

die daar ook naar handelen. Ze leren hun mening over maatschappelijke thema’s te 

verwoorden.   

- Wij voeden onze leerlingen op tot mensen die “meedoen”, die actief betrokken 

willen zijn op de samenleving en die gericht zijn op samenwerking.   

- Wij voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en respect voor 

andere opvattingen en overtuigingen (religies).   

- Wij richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele 

bagage mee voor het leven.  

  

Activiteiten die op De Dromenvanger plaatsvinden in het kader van Burgerschap en 

sociale integratie: 

- Lunchtijd is onderwijstijd 

- School om in te wonen 

- Algemeen: rekening houden met populatie, (gesprekken n.a.v.) diversiteit in 

de klas, conflicten/incidenten, continu modellen, schoolklimaat, meeste stemmen 

gelden 

- Voor het vak levensbeschouwing gebruiken we de methode Kleur. 

- Nieuwsbegrip, Jeugdjournaal 

- Meander en Brandaan: Er is zowel in Meander als Brandaan aandacht voor 

de vrijheid van meningsuiting.. 

- Kanjer: Wat betreft gelijkwaardigheid is er aandacht voor 'Artikel 1 van de 

Grondwet' en voor het 'verbod op discriminatie en antisemitisme'.  

- Groep 7 neemt deel aan het Jeugdcongres. 

 

Kwaliteitskaarten. 

 



In het afgelopen schooljaar zijn we intensief bezig geweest met het vormgeven van 

kwaliteitskaarten voor zelfstandig werken, begrijpend lezen en onze zorgstructuur. In 

deze kwaliteitskaarten wordt helder verwoord hoe onze manier van werken is en hoe 

we dat in alle groepen op dezelfde manier doen, zodat de doorgaande lijn gevolgd 

kan worden. 

 

Het komend schooljaar gaan we specifiek inzetten op ons rekenonderwijs en de 

kwaliteitskaart rekenen.  

 

 

Schooladvies groep 8 

 

Afgelopen april hebben we de leerlingen getoetst met behulp van de IEP-eindtoets. 

Het resultaat dat een leerling behaalt op deze toets bepaalt mede naar welke vorm 

van voortgezet onderwijs hij/zij of zij het beste kan gaan.  

Maar natuurlijk telt de hele schoolloopbaan van een leerling mee. Samen met de 

interne begeleider, de leerkracht van groep 7 en de directeur bepaalt de leerkracht 

van groep 8 welk advies er vanuit onze school wordt gegeven. 

Onze uitstroom is gevarieerd. De uitstroomgegevens van groep 8 geven het beeld 

dat bij onze school past: van praktijkonderwijs, VMBO B tot VWO.  

Het wisselt per jaar; voor ons is ontzettend belangrijk dat jullie kind op die school 

terechtkomt waar het thuishoort. 

We houden van alle uitgestroomde leerlingen bij  hoe de schoolloopbaan in het 

voortgezet onderwijs verloopt en we concluderen ook dit jaar weer dat we de goede 

keuzes maken in het advies voor het vervolgonderwijs. 

 

 

 
 

2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adviezen  school Landelijk 

PrO 0% 2% 

bb/kb 23% 13% 

Kb/gt 27% 21% 

gl-tl/h  45% 29% 

h/v  5% 19% 

Vwo     0% 17% 



Eindresultaten groep 8  

 
Taal/spelling  

1F: 85% - 100%  

2F: 48%- 68% (48% schoolweging)  

   

 Lezen  

1F: 100% - 100%  

2F: 60% - 41% (36% signaleringswaarde)  

    

Rekenen  

1F: 85% - 77% (85% signaleringswaarde)  

1S: 36% - 9% (36% signaleringswaarde)_  

 

 

Verantwoording sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen en de veiligheid en 

tevredenheid van zowel ouders, kinderen en medewerkers. 
 

We willen graag weten hoe de kinderen zich op school voelen, of ze zich veilig en 

vertrouwd voelen.  

Om dit te kunnen onderzoeken gebruiken we een aantal kwaliteitsinstrumenten als 

Klimaatschaal en Kanvas. 

Voor de veiligheid en tevredenheid gebruiken we WMKPO (vragenlijsten) om in het 

algemeen de bevindingen van kinderen en ouders over ons onderwijs en 

pedagogisch klimaat te onderzoeken.  

 

Vanuit de Klimaatschaal en de Kanvasregistratie kunnen we concluderen dat we 

over het algemeen een goed pedagogisch klimaat hebben op onze school. Er is rust 

en regelmaat. We zijn warm en duidelijk naar onze kinderen. Daar zijn we heel blij 

mee en erg trots op. 

We concluderen in de meeste jaargroepen een veilig en positief leerklimaat. De 

onderlinge leerlingrelaties zijn positief, de orde en sfeer in de groepen worden ruim 

voldoende gewaardeerd. 

In het afgelopen jaar moeten we helaas ook concluderen dat in enkele jaargroepen 

problemen zijn gesignaleerd op het gebied van gedrag.  

Met een aantal kinderen ging het niet altijd goed en ook situaties thuis en buiten 

school maken dat leerkrachten zeer veel moeten investeren om in de groep een 

positief en veilig leerklimaat te verzorgen. 

Op deze groepen zijn enkele interventies gepleegd. We hebben ambulante 

begeleiding georganiseerd met als doel het volgen van de leerlijn ‘sociaal gedrag’ 

en we hebben het door ons zelf ontwikkelde protocol ‘gedragsbevordering’ ingezet. 

 

Daarnaast hebben we voor de groepen 5 t/m 8 een Kanjerinterventiedag 

georganiseerd.  

Bij deze Kanjerinterventiedag waren de ouders van harte uitgenodigd deel te nemen. 

Gelukkig konden we in elke groep uitgaan van een deelnamepercentage van 90%. 

We hebben met de ouders besproken dat het belangrijk is als eerste de opvoeders 

van de leerlingen in deze groep duidelijk te maken welk gedrag/houding er van hen 

verwacht wordt en welk gedrag/houding zij van de school mogen verwachten 

Vervolgens hebben we het er over welk gedrag/houding we van de leerlingen 

mogen verwachten. En vervolgens hebben we afspraken met elkaar gemaakt waar 

we ons aan gaan houden en elkaar aan helpen herinneren. 

Op deze manier, als we weten wat de afspraken zijn en we ons aan de afspraken 

houden, komen de leerlingen beter tot leren en ontwikkeling. Zo helpen we elkaar om 

in een prettige en veilige omgeving samen te zijn en eruit te halen wat erin zit, zodat 

de leerlingen doorstromen naar een vervolgopleiding die het beste bij ze past. 

 



Naast het onderzoek over ons onderwijs willen we graag weten of onze kinderen en 

jullie als ouders tevreden zijn over onze school. We hebben daarvoor in de afgelopen 

jaren de volgende onderzoeken gedaan. 

 

- WMKPO tevredenheid van ouders (maart 2020): 

De ouders zijn over het algemeen tevreden over onze school. We scoren ruim een 3 

op onderdelen ‘Sfeer op school’, ‘De lessen’ en ‘Informatie en communicatie’. We 

krijgen het rapportcijfer 7.4 van de ouders. 

- WMKPO veiligheid leerlingen (maart 2020): 

De leerlingen scoren over het algemeen erg positief over de veiligheid op school. 

Zowel veiligheidsbeleving als welbevinden en fysieke en sociale veiligheid scoren ruim 

boven de 3. 

De leerlingen scoren een 8.2 voor de veiligheid die ze ervaren op school. 

Op de vraag of de leerlingen het naar hun zin hebben op school geven ze de school 

een 7.9. 

- WMKPO veiligheid medewerkers onderzocht door BM (oktober 2020): 

We zijn erg blij met de beleving van veiligheid bij de leerkrachten. 

Zowel op de veiligheidsbeleving als het optreden van de directeur, het welbevinden, 

fysieke en sociale veiligheid van de leerkrachten wordt uitstekend gescoord.  

De respons was 64% en wordt daarmee als goed gewaardeerd. 

- WMKPO veiligheid ouders onderzocht door BM (oktober 2020): 

We zijn erg tevreden met de manier waarop de ouders de veiligheid op school 

waarderen. De ouders geven een 7,7 voor ‘mijn kind voelt zich veilig op school’. De 

ouders scoren een 8,4 op ‘mijn kind heeft het naar zijn/haar zin op school’. 

- WMKPO tevredenheid ouders (april 2021): 

Helaas is het percentage ouders dat de lijst heeft ingevuld laag, namelijk 18%. 

Bij de vraag: ‘de school vraagt mij regelmatig wat ik verwacht van de school’ scoren 

we onvoldoende. 

Actie: de inhoud en de vragen bij de nieuwjaarsgesprekken worden herzien. 

Ook bij ‘de school ziet er verzorgd uit’ scoren we beneden de maat. 

Actie: we zijn intensief bezig met de nieuwbouw van de school. Voltooid in 2023. 

- WMKPO veiligheid leerlingen (mei 2021): 

Het percentage dat de vragenlijst heeft ingevuld is 79%. Daarmee is dit een zeer 

betrouwbare score. We zijn erg blij met de volgende uitspraken van de kinderen: ‘ik 

voel me veilig op school, ik geef de school voor veiligheid een 8,7’ en ‘ik heb het naar 

mijn zin op school; ik geef de school het cijfer 8,3’. 

- WMKPO veiligheid leerlingen (april 2022) 

Het percentage leerlingen dat de vragenlijst heeft ingevuld is 95%. Daarmee scoort 

de school ruim voldoende. Op alle onderdelen (veiligheidsbeleving, optreden van de 

leraar, welbevinden, sociale veiligheid, fysieke veiligheid, materiele zaken wordt ruim 

voldoende gescoord door de leerlingen. 

Er vallen 2 aandachtspunten op: 

- Opstelling van de leerling: Ik help kinderen als ze gepest worden (score 2.95) 

- Het optreden van de leraar: Mijn juf/meester treedt op als ik bang ben voor 

andere kinderen (score 2.77) 

Voorgaande punten hebben onze aandacht. We zullen daar met de kinderen op 

ingaan tijdens de introductie van de beide vertrouwenscontactpersonen in 

september. 

 

De WMKPO uitslagen zijn in zijn geheel te vinden op onze website. 

 

 

Sociale veiligheid 

 

Een school is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen niet 

door handelingen van anderen wordt aangetast.  



Dat betekent dat er een veilige en positieve sfeer is op school. Het betekent ook dat 

de school optreedt tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere 

vormen van ongepast gedrag, en deze zoveel mogelijk voorkomt. 

Op onze school hebben we twee interne vertrouwenscontact personen. 

Dit zijn juffrouw Anita en juffrouw Mirjam. Bij hen kun je als kind of als ouder terecht als 

je je zorgen maakt over de sfeer op school of in een klas. 

Deze leerkrachten hebben samen met de expert sociale veiligheid van Scala en de 

directeur is in het afgelopen jaar een schoolveiligheidsplan ontwikkeld. Het 

schoolveiligheidsplan van de Dromenvanger staat op de website. 

 

 

Personeel 

 

In het afgelopen jaar hebben we als school helaas afscheid moeten nemen van 

juffrouw Nadine Beris.  

Het was erg moeilijk om een vervangende leerkracht te vinden van buitenaf. In het 

hele land is er momenteel een tekort aan vervangende leerkrachten. 

We hebben intern een oplossing gevonden door een de groepen 4 en 5 voor een 

gedeelte van de week samen te voegen.  

We zijn trots op de manier waarop we dit voor elkaar hebben gekregen. 

 

We nemen dit jaar ook afscheid van juffrouw Corrie Vermeulen. Zij heeft voor een 

andere uitdaging gekozen. 

Gelukkig hebben we een nieuwe leerkracht voor FTE 0,4 kunnen vinden. Zij heet 

juffrouw Danique Raijmakers. Juffrouw Danique gaat werken in groep 8. 

 

 

Nieuwbouw van onze school 

 

Afgelopen april zijn de sloopwerkzaamheden van het gebouw de Leilinde begonnen. 

De sloopwerkzaamheden zijn voorspoedig verlopen. 

Vanzelfsprekend hebben we wel last gehad van de sloopwerkzaamheden de 

afgelopen maanden, maar nu is het terrein bouwrijp gemaakt en is de eerste 

fundering gelegd deze week. 

Na de bouwvakvakantie gaan de werkzaamheden weer door. 

 

 

De Leilinde en Mikz 

 

Het nieuwe gebouw komt op de plek van De Leilinde en de peuterspeelzaal/BSO van 

Mikz. Dit gebouw gaat gesloopt worden in het komende schooljaar.  

Dat betekent dat peuterspeelzaal De Bengelenbak en de buitenschoolse opvang 

van Mikz bij ons in het gebouw hebben gewerkt het afgelopen jaar.  

We hebben gemerkt dat het heel prettig is om met elkaar in een gebouw te werken.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

mede namens het team van basisschool De Dromenvanger 

Elly Sebregts 


