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Voorwoord 
 
Hierbij ontvangt u het jaarverslag 2020/2021 van basisschool Th.J. Rijkenschool te Elshout. Dit jaarverslag maakt deel 
uit van de kwaliteitscyclus waartoe het schoolplan, de schoolgids en het onderwijskundig jaarplan behoren. Het 
jaarverslag is in de eerste plaats bedoeld voor interne verantwoording en het is een terugblik voor het team en de 
directie. In het verslag staat welke resultaten zijn behaald en welke doelen zijn bereikt. Van daaruit is het verslag een 
leidraad voor het vaststellen van de beleidsvoornemens voor het nieuwe schooljaar. In de tweede plaats is het 
schooljaarverslag een verantwoordingsinstrument voor de ouders, het college van bestuur van Stichting Scala en 
voor de inspectie van het onderwijs. 
 
We hopen dat het schooljaarverslag bijdraagt aan het beoogde doel: systematische en planmatige zorg voor 
kwaliteit. Tevens hopen we een beknopte, maar adequate indruk te geven van de ontwikkelingen op de Th.J. 
Rijkenschool. 
 
 
Elshout, september 2021 
 
Debbie Slomp 
Directeur Th. J. Rijkenschool 
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Hoofdstuk 1: Onze school 

 
1.1 Huidige situatie 
Op 1 oktober 2020 telt de school 136 leerlingen.  De leerling prognose voor schooljaar 2021/2022 is 140 leerlingen. 
Per 1 augustus 2019 is de gewichtenregeling vervallen. Met ingang van het schooljaar 2020/2021 beoordeelt de 
inspectie de leerresultaten aan het einde van de basisschool aan de hand van een nieuw onderwijsresultatenmodel. 
Een belangrijke wijziging betreft de manier waarop we rekening houden met de leerlingenpopulatie (de 
schoolweging). Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent de schoolweging van een school op basis van 
de volgende kenmerken:  

• het opleidingsniveau van de ouders 
• het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders op school 
• het land van herkomst van de ouders 
• de verblijfsduur van de moeder in Nederland 
• of ouders in de schuldsanering zitten. 

De schoolweging voor schooljaar 2020-2021 is 27,41. Het gemiddelde van de afgelopen 3 jaren is 27,86. 
 
Er is één directeur. De directeur bespreekt met de bouwcoördinator van de onderbouw, de bouwcoördinator van de 
bovenbouw en de intern begeleider beleidszaken en bereidt praktische en inhoudelijke voorstellen voor die in de 
teamvergaderingen besproken worden. Besluitvorming op onderwijsinhoudelijk gebied vindt in principe plaats in de 
teamvergaderingen. Naast de directeur en intern begeleider telt de school negen leerkrachten, een 
onderwijsondersteunend personeelslid, twee stagiaires en een vrijwilliger.  
 
1.2 Stichting Scala 
Onze school maakt onderdeel uit van Stichting Scala. Stichting Scala is een stichting voor katholiek, openbaar en 
algemeen bijzonder basisonderwijs in de gemeente Heusden. De Th.J.Rijkenschool is een Rooms Katholieke 
Basisschool. Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van de stichting en heeft hierover de dagelijkse 
leiding. De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende rol. 
 
De kernwaarden van Scala zijn ondernemerschap, partnerschap en ontwikkelingsgericht. Dit alles vanuit een 
basishouding ten aanzien van duurzaamheid en leefbaarheid. 
 
1.3 Het team en de formatie-omvang 
Het formatieplan schooljaar 2020/2021 en het formatieplan 2021/2022 ligt ter inzage op school.  
 
Directie 
Debbie Slomp is als directeur werkzaam op de Th.J. Rijkenschool. De directie heeft de operationele leiding van de 
school en levert bijdrage aan het onderwijsbeleid, de kwaliteitsontwikkeling en de bedrijfsvoering.  De directeur is 
gemiddeld 3 dagen per week aanwezig. 
 
Intern begeleider 
Er is één intern begeleider (IB-er); Lieke Elshout.  De IB-er coördineert de begeleiding ten behoeve van de 
zorgleerlingen. Ook onderhoudt de IB-er de contacten met de noodzakelijke instanties. De IB-er is gemiddeld 2 ½  
dag per week aanwezig.  
 
Groepsleerkracht 
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de inhoud en de wijze waarop zij haar onderwijstaak verricht.  In het 
schooljaar 2020/2021 werkten er negen vrouwen in de functie van leerkracht in het team. Op vrijdag hadden we 
mannelijke vakdocent bewegingsonderwijs. 
 
Onderwijsondersteunend personeel 
Het onderwijsondersteunend personeel valt onder de verantwoordelijkheid van de leerkracht. Zij begeleidt 
leerlingen bij het zelfstandig werken.  Dit schooljaar was er één onderwijsondersteuner.  
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Stagiaires 
In 2010/2021 hebben we een stagiaire gehad vanuit de opleiding MBO klassenassistente en vanuit MBO ‘helpende 
en welzijn’.  De stagiaires hebben de stage positief afgesloten.  
 
Werkdrukgelden 
De extra gelden voor werkdrukverlaging heeft het team van de Th.J.Rijkenschool ingezet voor extra ‘leerkracht’ uren, 
waaronder de vakdocent en extra uren onderwijsondersteund personeel.  
 
Vervanging 
Het ziekteverzuim over schooljaar 2020-2021 is gemiddeld 7,3 %. Het verzuim wordt voornamelijk veroorzaakt 
doordat de leerkrachten volgens de richtlijnen vanuit het RIVM in verband met Corona thuis moesten blijven of door 
een besmetting met Corona. 
 
1.4 Leerling en ouderpopulatie 
We zijn een kleinschalige school, die in principe openstaat voor alle kinderen. We kennen een geheel eigen 
voedingsgebied, de kern Elshout. Enkele leerlingen komen uit Drunen, Haarsteeg en uit het buitengebied, een 
agrarisch gebied, dat bij de gemeente Waalwijk hoort. De bevolking van Elshout is samengesteld uit gezinnen, die 
veelal gerekend kunnen worden tot de middengroepen (b.v. agrarische ondernemers en lager- en middenkader in de 
industrie). Daarnaast komen steeds meer mensen in het dorp wonen, die tot de hogere beroepsgroepen gerekend 
mogen worden. Door het “eigen” voedingsgebied kennen we nauwelijks leerlingen behorende tot een culturele 
minderheid. De laatste jaren hebben we een terugloop in het leerlingenaantal. We verwachten in 2020/2021 dat het 
leerlingenaantal zich gaat stabiliseren. Mogelijk kunnen we een lichte stijging verwachten in verband met het 
nieuwbouwplan in Elshout. 
 
De school ervaart de wijk als een veilige en betrokken omgeving. Vanuit onze visie is ouderhulp essentieel. We 
streven naar een optimale samenwerking vanuit ieders expertise en vanuit ieders rol. Wij ervaren ouders als 
ervaringsdeskundig op het gebied van hun kind(eren). Wij zijn ervaringsdeskundig op het gebied van didactiek en 
pedagogiek. We zijn ons ervan bewust dat de leerresultaten direct positief beïnvloed worden als de relatie tussen 
school en ouders goed is. 
 
Ouderhulp en vrijwilligers 
Het aantal ouders en vrijwilligers dat binnen de schooltijden hand- en spandiensten wil verrichten is groot. Ouders 
en vrijwilligers zijn erg betrokken bij de ontwikkeling van hun kinderen en de school en zijn vaak inzetbaar bij 
activiteiten. Het aantal vrijwilligers loopt de laatste jaren terug. Dit is voornamelijk merkbaar bij structurele 
activiteiten, zoals handvaardigheid. 
 
De overblijf op de Th.J.Rijkenschool is komen te vervallen. Wegens de pandemie hebben we op school met een 
continurooster gewerkt en dit is zowel bij de ouders als de teamleden goed bevallen. Uit de peiling van de MR is 
gekomen dat 86% van de ouders het continurooster wil behouden.  Een aantal dames vanuit de overblijf zijn nog aan 
de school verbonden als pleinwacht. Zij vangen de pauzes van de leerkrachten op en ontvangen hiervoor een 
vergoeding. 
 
Ouderbetrokkenheid 
Afgelopen jaar zijn de ouderavonden voornamelijk digitaal geweest: 

- de algemene informatieavond voor de groepen 1/2 aan het begin van het schooljaar 
- presentaties van de groepen 3 t/m 8 
- een jaarvergadering van de oudervereniging 
- een startbijeenkomst voor ouders en tutoren die gingen werken met het programma BOUW;  

een computergestuurd interventieprogramma, waarmee leesproblemen voor risicoleerlingen in groep 2 t/m 
4 voorkomen kunnen worden 

- de welkomstgesprekken  
- de rapportbesprekingen   
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- de ouderavond voor groep 8 ouders ter voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs (VO). 
De avonden zijn goed bezocht.   

  
Voor volgend schooljaar zal in samenwerking met de OV weer besproken worden of er onder de ouders behoefte is 
aan informatie over bepaalde thema’s. De thema’s kunnen dan in combinatie met de jaarvergadering van de OV 
aangeboden worden. 
 
Leerlingenbetrokkenheid 
Naast de ouderbetrokkenheid vinden we ook de leerlingenbetrokkenheid erg belangrijk. Om de betrokkenheid van 
de leerlingen goed te benutten, is er in schooljaar 2015/2016 op de Th.J. Rijkenschool een leerlingenraad opgericht. 
We zijn positief over de leerlingenraad en hebben het voornemen om volgend schooljaar de leerlingenraad bij meer 
zaken te betrekken, door ze bijvoorbeeld uit te nodigen bij werkgroepen. 
 
1.5 De kernwaarden van de Th.J.Rijkenschool 
De kernwaarden van de Th.J. Rijkenschool zijn: vertrouwen, samenwerken, ontwikkeling, kwaliteit en plezier. 
 
Overlegvormen 
 
We werken met een jaarplanning waarin de volgende vergaderingen zijn opgenomen: 

- Teamvergaderingen, waarbij de leerkrachten, directie en intern begeleider aanwezig zijn. De inhoud heeft 
didactische en pedagogische onderwerpen, methoden, schoolplan, evenementen, projecten, feesten enz.  
Het heeft een meningsvormend en besluitvormend karakter 

- MT-overleg, waarbij beide bouwcoördinatoren (onderbouw en bovenbouw), intern begeleider en directie 
aanwezig zijn. De inhoud betreft organisatie en onderwijsinhoud t.a.v. de leerlingenzorg en 
kwaliteitsverbeteringen. Het heeft veelal een meningsvormend karakter. 

- Clusteroverleg, waarbij in het ene cluster de leerkrachten vanuit de onderbouw aanwezig zijn en in het 
andere cluster de leerkrachten vanuit de bovenbouw. De inhoud heeft praktische onderwerpen: 
evenementen, projecten, feesten enz. en inhoudelijke onderwerpen: Welke materialen gebruiken we? Hoe 
bieden we technisch lezen aan? Enz. Het heeft een meningsvormend en besluitvormend karakter. 

- Groepsgesprekken tussen leerkracht en IB-er: inhoud toetsresultaten, opstellen en uitvoeren groepsplannen, 
het handelen van de leerkracht. Kortom: allerlei zaken die onze kwaliteitszorg ten goede komen. 

- Leerlingbespreking: overleg tussen leerkracht en IB-er, waarbij alle leerlingen uit de klas besproken worden. 
- Zorgteam; overleg met schoolmaatschappelijk werk, jeugdverpleegkundige, intern begeleider en directie. 

Besproken worden opvallende zorgleerlingen, allerhande signalen en opvallende zaken uit collegiale 
consultatie. 

- Consultatiegesprekken met leerkracht, intern begeleider en orthopedagoog en/of psycholoog. 
 
 
Ook de volgende overlegmomenten komen regelmatig voor: 

- Werkgroepen: overleg over specifieke onderwerpen of opdrachten 
 
De directeuren van de scholen die vallen onder het bestuur komen een keer per maand bij elkaar voor het 
zogenaamde directeurenoverleg.  Daarnaast werken de directeuren in clusters. De directeuren binnen het cluster 
komen met enige regelmaat bij elkaar. Doel is te komen tot beleid en collegiale consulatie. 
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Hoofdstuk 2: Terugblik onderwijskundig beleid en beleidsvoornemens 

 
Afgelopen jaren hebben we verschillende ambities geformuleerd en zijn er aan veel doelen gewerkt. We hebben 
ervaren dat de doelen niet altijd even concreet geformuleerd waren, waardoor we niet goed kunnen toetsen of het 
doel naar alle tevredenheid behaald is. Voor dit schooljaar hebben we de doelen concreter geformuleerd. Tevens 
willen we onze ambities in de doelen meenemen. 

 
2.1 Onderwijsresultaten  
Ieder jaar zullen we onze ambities m.b.t. de onderwijsresultaten formuleren. We kijken daarbij niet alleen naar de 
resultaten van de eindtoets en het schooladvies, maar ook naar het onderwijsniveau van onze ‘oud’ leerlingen na 3 
jaar voortgezet onderwijs. 
 
2.1.1 Ambitie opbrengsten 
Onze ambitie is dat: 
25% van de leerlingen uitstroomt op VWO (I) niveau 
30 % van de leerlingen uitstroomt op HAVO (II) niveau 
25%  van de leerlingen uitstroomt op VMBO-T (III) niveau  
20% van de leerlingen uitstroomt op VMBO-B/K (IV) niveau 
 0% van de leerlingen uitstroomt op PRO (V) niveau. 
Deze streefdoelen zijn gebaseerd op het gemiddelde van uitstroomgegevens van de vorige drie schooljaren (2015-
2016, 2016-2017 en 2017-2018)  
 
Conclusie: 
Groep 8 bestond afgelopen schooljaar uit 15 leerlingen. Deze leerlingen zijn uitgestroomd naar: 
40% naar VWO 
13% naar HAVO/VWO 
8%   naar HAVO 
13% naar VMBO-T/HAVO 
0%  naar VMBO-T 
13% naar VMBO-K/T 
13% VMBO-K 
0 % naar VMBO-B/K 
0%  naar PRO (V) niveau 
Sinds een aantal jaren is het weer mogelijk om dubbele schooladviezen te geven. Op sommige scholen is een dubbel 
advies verplicht om een leerling in een ‘dakpanklas’ te plaatsen. Dat maakt het exact vergelijken lastig.  
 
We kunnen concluderen dat er meer leerlingen zijn uitgestroomd naar het VWO of HAVO/VWO dan onze ambitie 
was. Het was een groep met weinig leerlingen die op het landelijk gemiddelde uitkwamen. Gezien de populatie van 
onze groep 8 leerlingen van dit jaar en de schoolontwikkeling zijn we zeer tevreden over de resultaten.  
 
2.1.2 Ambitie schooladviezen 
Onze ambitie is dat: 
80% van de leerlingen in het 3e leerjaar op het voortgezet onderwijs op het niveau zit van het schooladvies. 
 
Conclusie: 
Van de leerlingen die in de zomer van 2018 onze school verlaten hebben, zit 95% in het derde jaar van het VO op 
hetzelfde niveau als het schooladvies dat gegeven is. Een leerling (5%) is van HAVO-advies naar VMBO-T 
afgestroomd. 
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2.2 Onderwijsproces 
Omdat de kwaliteit van het onderwijs met name bepaald wordt door de kwaliteit van de docent, vinden we 
professionalisering erg belangrijk. Om de kwaliteit van het personeel te ontwikkelen en te borgen, kunnen 
personeelsleden deelnemen aan verschillende vormen van scholing. Ook door in de school personeel op te leiden 
hebben we invloed op de kwaliteit van (toekomstige) medewerkers. Zoals een leerkracht zijn leerlingen volgt en 
begeleidt in de ontwikkeling, zo wordt ook een leerkracht gevolgd en begeleid in zijn ontwikkeling. Dit gebeurt onder 
andere door observaties in de klas, tijdens overlegmomenten, instrumenten, zoals de ACT-meting, 360 graden 
feedback en tijdens de jaarlijkse ontwikkelgesprekken. 
 

2.3 Schoolklimaat 
Ieder kind moet in principe iedere dag met plezier naar school gaan en blij thuiskomen. Kinderen kunnen zich alleen 
goed ontwikkelen wanneer ze zich veilig voelen op school. Door een duidelijke en voor de kinderen herkenbare 
structuur en een positieve benadering die als een rode draad door de school lopen, wordt het vertrouwen in eigen 
kunnen en het plezier in leren versterkt of hersteld. Op de Th.J. Rijkenschool wordt tweemaal per jaar de 
Klimaatschaal afgenomen door de leerkrachten en de leerlingen vanaf groep 5.  Daarnaast wordt er in de klassen een 
sociogram afgenomen en vullen de leerkrachten en leerlingen vanaf groep 4 een vragenlijst vanuit de Kanjertraining 
in. 
 
2.3.1 Ambitie klimaatschaal 
Onze ambitie is dat: 
80% of meer van de leerlingen scoort tevreden bij orde in de klas 
10% of minder van de leerlingen scoort zorgelijke bij orde in de klas 
80% of meer van de leerlingen scoort tevreden bij kwaliteit interactie 
10% of minder van de leerlingen scoort zorgelijke bij kwaliteit interactie 
80% of meer van de leerlingen scoort tevreden bij sfeer in de klas 
10% of minder van de leerlingen scoort zorgelijke bij sfeer in de klas 
80% of meer van de leerlingen scoort tevreden bij onderlinge relaties in de klas 
10% of minder van de leerlingen scoort zorgelijk score bij onderlinge relaties in de klas 
 
Conclusie: 
84,2 % van de leerlingen scoort tevreden bij orde in de klas 
3,3 % van de leerlingen heeft een zorgelijke score bij orde in de klas 
87,5 % van de leerlingen scoort tevreden bij kwaliteit interactie 
5 % van de leerlingen heeft een zorgelijke score bij kwaliteit interactie 
97,2 % van de leerlingen scoort tevreden bij sfeer in de klas 
2,8 % van de leerlingen heeft een zorgelijke score bij sfeer in de klas 
86,1 % van de leerlingen scoort tevreden bij onderlinge relaties in de klas 
3,5 % van de leerlingen heeft een zorgelijke score bij onderlinge relaties in de klas 
Alles scores zijn hoger gescoord dan onze ambities. Een mooi resultaat, waar we, zeker gezien de periode van het 
thuisonderwijs, trots op zijn. 
 
2.3.2 Ambities Kanjertraining 
Onze ambitie is dat: 
80% of meer van de leerlingen scoort een 3 of 4 (5) score bij welbevinden 
80% of meer van de leerlingen scoort een 3 of 4(5) score bij veiligheidsbeleving 
5% of minder scoort een 1 of 2 bij de vraag ‘ondervindt agressie’. 
 
Conclusie: 
Het schoolrapport vanuit de kanjertraining geeft de resultaten op een andere manier weer. 
De gemiddelde score van onze leerlingen op het welbevinden is 3,7. 
De gemiddelde score van onze leerlingen op de veiligheidsbeleving is 3,6. 
De gemiddelde score van onze leerlingen op het ondervinden van agressie is 1,2. 
Hier zijn we zeer tevreden mee. 
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2.4 Vragenlijsten ouders en leerlingen 
Naast de feitelijke gegevens vinden we het van belang om te weten hoe de leerlingen en hun ouders de 
verschillende onderdelen binnen de school ervaren. Om hier inzicht in te krijgen ontvangen alle leerlingen en ouders 
in groep 8 een exit-vragenlijst. Voor de verschillende onderdelen hebben we ambities geformuleerd. De waardering 
van de scores is: 
Onvoldoende bij een score tot 2,5 
Zwak bij een score van 2.5 tot 3 
Voldoende bij een score van 3 tot 3,25 
Ruim voldoende bij een score van 3,25 en 3,5 
Goed bij een score van 3,50 en 3,75 
Uitstekend bij een score van 3,75 en 4 

 
2.4.1 Ambities Exit- vragenlijst leerlingen groep 8 
Onze ambitie is: 
Minimaal 80% van de leerlingen scoort een 3 of 4 op didactisch handelen 
Minimaal 80% van de leerlingen scoort een 3 of 4 bij leerstof aanbod 
Minimaal 80% van de leerlingen scoort een 3 of 4 bij tijd 
Minimaal 80% van de leerlingen scoort een 3 of 4 score bij schoolklimaat 
Minimaal 80% van de leerlingen scoort een 3 of 4 score bij pedagogisch klimaat 
Minimaal 80% van de leerlingen scoort een 3 of 4 score bij sociale veiligheid 
Minimaal 80% van de leerlingen scoort een 3 of 4 op zorg en begeleiding 
Minimaal 80% van de leerlingen scoort een 3 of 4 bij kwaliteitszorg 
 
Conclusie: 
Alle leerling van groep 8 hebben de vragenlijst ingevuld.  
88,6 % van de leerlingen scoort een 3 of 4 op didactisch handelen 
93,5 % van de leerlingen scoort een 3 of 4 bij leerstof aanbod 
76,4 % van de leerlingen scoort een 3 of 4 bij tijd 
71,4 % van de leerlingen scoort een 3 of 4 score bij schoolklimaat 
89,3 % van de leerlingen scoort een 3 of 4 score bij pedagogisch klimaat 
94,3 % van de leerlingen scoort een 3 of 4 score bij sociale veiligheid 
94,3 % van de leerlingen scoort een 3 of 4 op zorg en begeleiding 
89,3 % van de leerlingen scoort een 3 of 4 bij kwaliteitszorg 
Bij het schoolklimaat gaven de leerlingen aan dat de school gezellig, kindvriendelijk en plezierig was. Als 
verbeterpunten werden genoemd schone en nette toiletten, een nette school en een moderne school. 
Bij tijd gaven de leerlingen aan dat er voldoende huiswerk gegeven werd, er tijd voor de leerling gemaakt werd en er 
extra tijd mogelijk was als dat nodig was. Als verbeterpunt werd genoemd dat er zomaar van het rooster afgeweken 
kon worden, dat het dag rooster niet op het bord stond en dat er niet altijd volgens een vast rooster gewerkt werd. 
Beide punten (tijd en schoolklimaat) zijn voor ons herkenbaar. De schoonmaak heeft afgelopen schooljaar onze 
aandacht gehad, zeker indien er sprake was van vervangingen. Het afwijken van het rooster is zeker door de 
omstandigheden van afgelopen schooljaar een feit. Naast een periode van het thuisonderwijs, hebben we ook 
groepen moeten opsplitsen door afwezigheid of uitval van collega’s door de pandemie. 
 
2.4.2. Ambities algemene vragenlijst ouders groep  8 
Onze ambitie is: 
Minimaal 80% van de ouders scoort een 3 of 4 op didactisch handelen 
Minimaal 80% van de ouders scoort een 3 of 4 op afstemming 
Minimaal 80% van de ouders scoort een 3 of 4 bij tijd 
Minimaal 80% van de ouders scoort een 3 of 4 bij actieve rol van de leerling 
Minimaal 80% van de ouders scoort een 3 of 4 op opbrengsten 
Minimaal 80% van de ouders scoort een 3 of 4 bij schoolklimaat 
Minimaal 80% van de ouders scoort een 3 of 4 bij pedagogisch handelen 
Minimaal 80% van de ouders scoort een 3 of 4 bij sociale veiligheid 
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Minimaal 80% van de ouders scoort een 3 of 4 op zorg en begeleiding 
Minimaal 80 % van de ouders scoort een 3 of 4 op kwaliteitszorg 
 
Conclusie: 
Dit schooljaar hebben ook ouders van de leerlingen van groep 8 een exit vragenlijst ontvangen. De respons was 
voldoende 53%. 
95,0 % van de ouders scoort een 3 of 4 op didactisch handelen 
85,0 % van de ouders scoort een 3 of 4 op afstemming 
84,4 % van de ouders scoort een 3 of 4 bij tijd 
100 % van de ouders scoort een 3 of 4 bij actieve rol van de leerling 
62,5 % van de ouders scoort een 3 of 4 op opbrengsten 
81,3 % van de ouders scoort een 3 of 4 bij schoolklimaat 
91,1 % van de ouders scoort een 3 of 4 bij pedagogisch handelen 
95,0 % van de ouders scoort een 3 of 4 bij sociale veiligheid 
57,1 % van de ouders scoort een 3 of 4 op zorg en begeleiding 
94,6 % van de ouders scoort een 3 of 4 op kwaliteitszorg 
Het delen van de opbrengsten is een aandachtspunt dat uit de vragenlijst naar voren komt. Ouders gaven aan dat ze 
onvoldoende geïnformeerd werden over de tussenopbrengsten en de eindopbrengsten van de groep. We 
informeren alle ouders over de opbrengsten van de eindtoets. Deze staan jaarlijks in de schoolgids vermeld. De eind- 
en tussenopbrengsten bespreken we in de MR en worden via de nieuwsbrief met ouders gedeeld. We realiseren ons 
dat de nieuwsbrief niet altijd goed gelezen wordt en bespreken in de MR wat eventuele andere mogelijkheden zijn. 
Bij de zorg en begeleiding scoort slechts 57,1,% van de ouders een 3 of 4 score. Dit is niet helemaal in verhouding, 
aangezien 39% van de ouders van deze vraag aangeeft dat de zorg en begeleiding niet van toepassing is. Deze 
ambitie zullen we anders moeten formuleren. 
 

2.5 Overige ambities met betrekking tot de onderwijskwaliteit 
Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee de school de onderwijskwaliteit bewaakt en 
verbetert. Het team moet actief nagaan wat de onderwijsbehoeften van de leerlingenpopulatie is. Het 
onderwijsleerproces moet daarop afgestemd worden. Het team moet ook systematisch kijken hoe de leerlingen zich 
ontwikkelen in het onderwijs en of de gestelde doelen behaald zijn. Evalueren is erg belangrijk als het gaat om 
kwaliteitszorg, want juist door te kijken wat wel en niet goed gaat, kunnen de aandachtspunten verbeterd worden. 
Een goede school evalueert dus regelmatig de kwaliteit van het onderwijsaanbod. Naast bovengenoemde ambities 
die in het jaarverslag opgenomen waren, hebben we aan nog een aantal ambities gewerkt: 
 
2.5.1 Ambitie: Borgen coöperatief leren 
Conclusie: 
We kunnen concluderen dat het coöperatief leren niet meer weg te denken is op de Th. J. Rijkenschool.  Binnen de 
gehele school wordt er coöperatief gewerkt. Dit is steeds meer merkbaar en zichtbaar. Het blijft echter van belang 
om elkaar over en weer te inspireren en dit met enige regelmaat terug te laten komen. Enig risico van coöperatief 
werken is de borging hiervan, bijv. als leerkrachten vertrekken. Ook moeten we onze lesideeën borgen ter inspiratie 
voor anderen. Afgelopen schooljaar is het coöperatief werken een vast agendapunt geweest tijdens de 
teamvergaderingen. Hierin werden opgedane kennis en ervaringen met de taken en rollen bij het coöperatief 
werken met elkaar gedeeld.  Gezien de personele ontwikkelingen binnen het team blijft het van belang om aandacht 
te hebben voor coöperatief leren. Vooral het vastleggen van de gemaakte afspraken is hierbij van belang. 
 
2.5.2 Ambitie: De Th.J. Rijkenschool is een Kanjerschool 
Conclusie: 
Op de Th.J. Rijkenschool wordt al enige jaren gewerkt met de Kanjertraining. De Kanjertraining is in het 
lesprogramma opgenomen. Het is onze ambitie om een Kanjerschool te worden. Om je te kunnen profileren als 
Kanjerschool moet minimaal 80% van het team het volledige trainingstraject hebben afgerond. Dit trainingstraject 
bestaat uit: de basistraining (3 dagen) en twee nascholingsdagen. Niet alle leerkrachten hebben de Kanjertraining 
(volledig) gevolgd. De teamleden die de licenties nog niet behaald hebben, zullen de (na)scholing volgen. 

https://wij-leren.nl/onderwijsleerproces.php
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Het is mooi om te zien dat de leerkrachten die de training volgen, weer met nieuwe ideeën en inzichten komen. Dit 
houdt de Kanjergedachte warm. Met ingang van 2019/2020 zullen de leerlingen en leerkrachten vanuit de 
Kanjertraining vragenlijsten invullen gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling en veiligheid van de leerlingen.  
Gezien de personele wisselingen blijft het van belang aandacht te hebben voor de Kanjertraining. Onze ambitie 
blijven we omarmen. 
 
2.5.3 Ambitie: Oriënteren en uitbreiden mogelijkheden ICT  
Conclusie:  
Op de Th.J.Rijkenschool zijn de digiborden van een groep 1-2 en de groepen 3 t/m groep 8 vervangen voor nieuwe 
touchscreen-smartborden die in hoogte verstelbaar zijn. Tevens is er een verrijdbaar en kantelbaar Smartbord voor 
in de aula (speelleerplein) aangeschaft. Er is een laptop-oplaadkar voor 36 laptops aangeschaft, inclusief laptops. 
Tevens zijn er 10 leerkrachtlaptops aangeschaft. In het schooljaar 2021-2022 komt er nog een nieuw touchscreen 
Digibord bij de andere kleuterklas en dan zijn ze allemaal vernieuwd.  Tevens worden er twee extra laptops voor de 
leerkrachten geleverd, zodat iedere leerkracht een eigen laptop ter beschikking heeft.  Daarnaast hebben we de 
wens voor nog een laptop-oplaadkar inclusief 36 laptops, zodat de middenbouw en bovenbouw een eigen kar tot 
hun beschikking hebben. Verder in het jaarplan komen we nog terug op de periode van het thuisonderwijs. Wat 
heeft deze periode ons geleerd en gebracht en wat willen we hiervan meenemen? 
 
2.5.4 Ambitie: Het vergroten van de zelfstandigheid en het eigenaarschap van de leerlingen  
Conclusie: 
We hechten veel waarde aan de zelfstandigheid van onze leerlingen. Kernwoorden hierbij zijn zelf (samen) 
ontdekken, zelf (samen) kiezen, zelf (samen) doen. Ondanks dat we o.a. werken vanuit het coöperatief leren en een 
taakbrief, hebben we vanaf groep 1/2 t/m groep 8 ervaren dat we de zelfstandigheid van de leerlingen nog meer 
kunnen ontwikkelen. We zien het vergroten van de zelfstandigheid van de leerlingen als voorwaarde om het 
eigenaarschap van de leerlingen te vergroten.  Onder eigenaarschap verstaan we dat de leerlingen zelf mede- 
eigenaar worden van het leerproces.  Om dit met elkaar goed neer te zetten, uit te werken en te implementeren, 
waren er drie studiedagen gepland. Wegens zwangerschap van onze docente kregen we een vervangster, die het 
voortraject gemist had en niet helemaal aansloot bij onze vragen en wensen. De laatste studiedag was de 
oorspronkelijke docent terug van verlof, maar moest de training digitaal plaats vinden. Concluderend kunnen we 
stellen dat we afspraken gemaakt hebben over de zelfstandigheid van de leerlingen, maar dat we de verdieping naar 
het eigenaarschap nog onvoldoende aan bod gekomen is. Dit wordt op een ander moment opgepakt, maar zal niet 
komend schooljaar zijn. We willen namelijk eerst investeren in het leesonderwijs, rekenonderwijs en het 
schrijfonderwijs. 
 
2.5.5. Ambitie: Het aanbod van meer begaafde leerlingen in kaart brengen en indien nodig aanpassen.  
Conclusie: 
In oktober 2019 zijn we op de Th.J. Rijkenschool gestart met de pilot ‘Plus in de klas’. De leerlingen uit de groepen 4 
t/m 7 die meer uitdaging nodig hebben dan in de methode wordt aangeboden, kwamen voor Plus in de klas in 
aanmerking. De pilot is opgestart door een externe leerkracht, wat vanuit beide partijen niet helemaal naar wens 
verliep.  Vanaf januari is de’ pilot ‘Plus in de Klas’ door twee van onze leerkrachten; een leerkracht uit cluster 3-4-5 
en 6-7-8 opgepakt.  Dit hebben we als zeer positief ervaren. Gedurende de periode van thuisonderwijs hebben de 
leerlingen wel aanbod gehad, maar natuurlijk heel anders. Schooljaar 2020/2021 is ‘Plus in de klas’ opgestart door 
dezelfde leerkrachten uit cluster 3-4-5 en 6-7-8. Ook dit jaar kregen we te maken met een lockdown. Daarnaast 
hadden we te maken met Corona gerelateerde maatregelen waardoor een van onze leerkrachten vervroegd met 
zwangerschapsverlof moest en was de andere collega hard nodig in de klassen, vanwege langdurige uitval van een 
van de leerkrachten. Tot aan de zomervakantie heeft degene die ons ondersteunt en begeleidt bij ‘Plus in de klas’ de 
groepen overgenomen. Volgend schooljaar zal ‘Plus in de klas’ door de leerkrachten binnen de school aangeboden 
worden. Samen met de leerkrachten willen we het beleid omtrent Plus in de klas verder uitwerken.  
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2.5.6. Ambitie: Onderzoeken of het mogelijk is om de taalklas in de klassen te integreren. 
Conclusie: 
Afgelopen schooljaar hebben we wegens de lockdown de taalklas niet in kunnen zetten zoals we wilden. Het was 
namelijk de bedoeling om dit jaar de taalklas in klassen zelf aan te bieden, zodat we konden onderzoeken of we de 
taalklas in de klassen konden gaan integreren. Wegens de lockdown en later wegens de richtlijnen vanuit het RIVM is 
dit niet mogelijk geweest. Gezien de ontwikkelingen binnen de school, de komst vanuit de NPO-gelden en de 
toegekende subsidie voor achterstandsgelden is een analyse gemaakt waar onze focus komend jaar komt te liggen. 
Die zal komen te liggen op begrijpend- en technisch lezen en voor de achterstandsgelden op begrijpend lezen en 
rekenen. Dit, in combinatie met de positieve opbrengsten van de leerlingen uit de taalklas op spellingsgebied, heeft 
ons doen besluiten te stoppen met de taalklas.  
 
2.5.7. Ambitie: Er is een bruikbaar en handzaam format voor de groepsplannen dat door de gehele school gebruikt 

kan worden. 
Conclusie: 
Afgelopen schooljaar hebben we met een werkgroep gekeken waar wat een passende en haalbare manier is om met 
groepsplannen te gaan werken. We hebben voor alle groepen een format vastgesteld en met elkaar afgesproken om 
na iedere twee blokken de groepsplannen in te vullen. Voor de kleuters wordt hiervan afgeweken i.v.m. de verdeling 
van het schooljaar bij de kleuters. De leerkrachten van de kleuters vullen dit 3 x per jaar in.  Komend schooljaar 
zullen we hier voor het eerst mee gaan werken. Tussentijds zullen we dit met elkaar evalueren. 
 
2.5.8. Ambitie: Borgen en vastleggen van procedures en beleid. 
Conclusie: 
We zijn afgelopen schooljaar gestart met het opschonen van de klassenmappen. Alle informatie uit de 
klassenmappen zijn weer geüpdatet en de inhoud van alle mappen is in alle klassen hetzelfde. Achteraan de 
klassenmap zijn per vakgebied afspraken bij ons op school toegevoegd. Dit schooljaar hebben we als team allemaal 
de scholing ‘Rekenmuurtje’ gevolgd. Het streven is om eind 2021 een nieuw rekenplan te hebben. In 2021-2022 
starten met een teamscholing begrijpend- en technisch lezen. Onze ambitie is de laatste periode van het schooljaar 
met de opgedane nieuwe inzichten een leesplan vast te stellen. 
 
 
Thuisonderwijs  
In de periode van december 2020 tot maart 2021 zijn de basisscholen in Nederland gesloten vanwege Corona. In 
deze periode is er thuisonderwijs aangeboden. Wekelijks werd er een planning gemaakt, die in de clusters met 
elkaar werd afgestemd. Doordat dit de tweede keer was dat scholen dicht gingen, waren we ervaren in het bieden 
van thuisonderwijs. Dit was te zien aan het aanbod dat geboden werd door de leerkrachten. Er werd meer 
gedifferentieerd en in groepen gewerkt. De afspraak was dat bij nieuwe leerstof instructie werd gegeven. Dit deed 
de leerkracht ‘live’ zelf, via bestaande instructiefilmpjes of door instructiefilmpjes gemaakt door de leerkracht. Er 
werden verschillende ICT-middelen ingezet, uitgeprobeerd en aangeboden aan de leerlingen. We kunnen terugkijken 
op een intensieve en leerzame tijd op ICT-gebied. We hebben een grote betrokkenheid vanuit ouders ervaren. Deze 
ervaringen nemen we mee. 
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Hoofdstuk 3: Schoolambities schooljaar 2021/2022 
 
3.1 Nieuwe ontwikkelingen n.a.v. lockdowns 
Aan het einde van schooljaar 2020-2021 werd bekend dat het kabinet heeft besloten tot een Nationaal Onderwijs 
Programma. Dit omdat de huidige generatie leerlingen en studenten, ondanks de coronacrisis, alle kansen 
op volwaardig onderwijs en een goede toekomst verdienen. Het Nationaal Programma Onderwijs is gericht op 
herstel én ontwikkeling van het onderwijs, op het inhalen én compenseren van vertraging en op het ondersteunen 
van iedereen in het onderwijs die het moeilijk heeft. Naast de NPO-gelden die alle scholen ontvangen, hebben we 
een subsidie voor Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s aangevraagd. Met deze subsidie kun je als school extra 
begeleiding bieden aan leerlingen met een leerachterstand. Het gaat om achterstanden vanwege de coronacrisis. 
Deze begeleiding dient na schooltijd plaats te vinden. De subsidie is toegekend.  

 
3.2 Ambitie vanuit NPO gelden 
Een groot gedeelte van de NPO gelden wordt ingezet op uitbreiding van leerkrachturen ten behoeve van de 
klassenverkleining. Zeker in cluster 3-4-5 was het zonder de subsidie niet mogelijk geweest om de ochtenden in 
jaargroepen te werken. Ook voor de bovenbouw levert dit extra momenten op en is het mogelijk om eerder met 
twee kleuterklassen te starten. Daarnaast zijn de uren van onze onderwijsassistente verhoogd om meer ruimte en 
tijd te creëren voor extra ondersteuning. 
Het andere gedeelte van de NPO gelden wordt ingezet voor scholing en een klein gedeelte voor het aanschaffen van 
materiaal. We hebben gekozen voor twee scholingstrajecten. Het ene traject is gericht op het technisch- en 
begrijpend lezen en het andere traject is gericht op het schrijfonderwijs. Met de scholingstrajecten hebben we de 
volgende ambities: 
De schoolleiding heeft de ambitie om samen met het team een kwaliteitsslag te maken in het leesonderwijs: 

- inhoudelijke kennisbasis van het team vergroten.  
- handelingsgerichte en kwaliteitsbewuste interventies (ankermodel) met bijzondere aandacht voor borging.   

Dit met als perspectief het verdiepen in dyslexie in een tweede jaar (2022-2023).  
Het team van Th.J. Rijkenschool: 

- toont een gezamenlijke visie op goed leesonderwijs,  
- investeert in een doorgaande vakinhoudelijke lijn in de school 
- stemt de taal voor de kinderen kritisch op elkaar af,  
- ontwerpt wekelijks passende instructies en differentieert in begeleiding en verwerking om elk kind te 

ondersteunen en/of uit te dagen in zijn ontwikkeling,  
- brengt de materialen in kaart en organiseert de materialen handig en overzichtelijk 

De schoolleiding heeft de ambitie om samen met het team een kwaliteitsslag te maken in het schrijfonderwijs. 
- Vakinhoudelijke kennisbasis van het team vergroten 
- Meer aandacht voor begeleid schrijven (modellen) 
- Samenhang met andere vakken 

 

3.3 Ambitie vanuit subsidie achterstandsgelden 
De subsidie die we ontvangen voor het wegwerken van achterstanden, wordt ingezet op de vakgebieden rekenen en 
begrijpend lezen. Na schooltijd wordt in verschillende groepjes door een remedial teacher 1 x per week 
ondersteuning geboden. De groepjes zijn zoveel mogelijk ingedeeld op het niveau van de leerlingen en er zijn 
verschillende doelen opgesteld. Het is onze ambitie om de leerlingen een boost te geven op deze vakgebieden. Op 
deze manier hopen we de achterstanden voor alle leerlingen te beperken of, liever nog, in te lopen. 
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3.4 Ambitie schoolresultaten 
 
Ambitie opbrengsten uitstroom 
Onze ambitie is dat: 
20% van de leerlingen uitstroomt op VWO (I) niveau 
30 % van de leerlingen uitstroomt op HAVO (II) niveau 
25%  van de leerlingen uitstroomt op VMBO-T (III) niveau  
25% van de leerlingen uitstroomt op VMBO-B/K (IV) niveau 
 0% van de leerlingen uitstroomt op PRO (V) niveau. 
 
Ambitie opbrengsten referentieniveaus 
Onze ambitie is dat: 
100% van onze leerlingen op 1F niveau uitstromen op taal 
..? van onze leerlingen op 2F niveau uitstromen op taal 
100% van onze leerlingen op 1F niveau uitstromen op taalverzorging 
--? Van onze leerlingen op 2F niveau uitstromen op taalverzorging 
95% van onze leerlingen op 1F niveau uitstromen op rekenen 
59% van onze leerlingen op 1S niveau uitstromen op rekenen 
 
Ambitie schooladviezen 
Onze ambitie is dat: 
80% van de leerlingen in het 3e leerjaar op het voortgezet onderwijs op het niveau zit van het schooladvies. 
 

3.5 Ambitie veiligheid en schoolklimaat 
 
Ambitie klimaatschaal 
Onze ambitie is dat: 
80% of meer van de leerlingen heeft de score tevreden bij orde in de klas 
10% of minder van de leerlingen heeft een zorgelijke score bij orde in de klas 
80% of meer van de leerlingen heeft de score tevreden bij kwaliteit interactie 
10% of minder van de leerlingen heeft een zorgelijke score bij kwaliteit interactie 
80% of meer van de leerlingen heeft de score tevreden bij sfeer in de klas   
10% of minder van de leerlingen heeft een zorgelijke score bij sfeer in de klas 
80% of meer van de leerlingen heeft de score tevreden bij onderlinge relaties in de klas 
10% of minder van de leerlingen heeft een zorgelijk score bij onderlinge relaties in de klas 
 
Ambities Kanjertraining 
Onze ambitie is dat: 
80% of meer van de leerlingen scoort een 3 of 4 (5) score bij welbevinden 
80% of meer van de leerlingen scoort een 3 of 4(5) score bij veiligheidsbeleving 
5% of minder scoort een 1 of 2 bij de vraag ‘ondervindt agressie’. 
 

3.6 Ambities onderwijskwaliteit 
 
Ambitie Plus in de klas 
Onze ambitie is: 

- Onderzoeken of het mogelijk is om de Pilot ‘Plus in de klas’ in de klassen te integreren.  
- De afspraken rondom de leerlingen die deelnemen aan Plus in de klas en leerlingen die in de klas extra 

uitdaging nodig hebben, zijn geborgd en terug te vinden in de klassenmappen. 
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Ambitie Leesonderwijs (naast bovengenoemde ambities bij NPO gelden) 
Onze ambitie is: 

- Eind schooljaar is er een vernieuwd leesplan met daarin de nieuwe inzichten meegenomen. 
- Eind schooljaar is bekend welke twee methodes we gaan uitproberen als mogelijk nieuwe methode voor het 

technisch- en begrijpend lezen. 
- Eind schooljaar is bekend welke leerkracht opgeleid wordt tot taalcoördinator. 
- Eind schooljaar zijn de materialen voor het leesonderwijs aangevuld. 

 
Ambitie Rekenplan 
Onze ambitie is: 

- Eind schooljaar is er een rekenplan met daarin de inzichten vanuit het rekenmuurtje meegenomen. 
- Eind schooljaar zijn de materialen voor rekenen aangevuld. 

 
Ambitie Schrijfonderwijs (naast bovengenoemde ambities bij NPO gelden) 
Onze ambitie is: 

- Het team biedt begeleid schrijfonderwijs aan in verschillende werkvormen. 
- Het team signaleert stagneringen in het schrijfonderwijs. 
- Het team zet gerichte interventies in op het schrijfonderwijs en weet wanneer doorverwijzen wenselijk is. 
- De afspraken m.b.t. het schrijfonderwijs zijn geborgd en terug te vinden in de klassenmappen. 

 
Ambitie groepsplannen 
Onze ambitie is: 
Er is een bruikbaar en handzaam format voor de groepsplannen dat door de gehele school gebruikt wordt.  
 
 
Ambitie Kanjertraining 
Onze ambitie is: 
De Th.J. Rijkenschool is een Kanjerschool 
 
Ambitie onderwijsprocessen 
Op school wordt hard gewerkt en er worden veel interventies ingezet op groeps- en leerlingniveau. Deze zaken 
mogen echter beter vastgelegd worden. Denk hierbij aan het vastleggen van analyses, interventies, plannen, 
doelen en de zorg en begeleiding die er is.  
Onze ambitie is: 
Het planmatig werken en het borgen en vastleggen van procedures. 
 
 

Hoofdstuk 4: Financiën 

 
In 2020  hebben we afgesloten met een (toelaatbaar) negatief saldo. Het overzicht van de financiën is op te vragen 
bij de directie. 
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Hoofdstuk 5: De resultaten 
 
5.1 Resultaten eindtoets 
 
In 2020 hebben de leerlingen van groep 8 geen eindtoets gemaakt. De scholen waren in de periode van 16 maart tot 
11 mei gesloten wegens Corona. Er zijn dus geen gegevens over de resultaten van de eindtoets. 

5.2 Uitstroomgegevens voortgezet onderwijs 

 2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

VWO 8 2 1 4 6 

HAVO-VWO   1  2 

HAVO 9 8 7 6 1 

VMBO-T/HAVO   2  2 

VMBO TL 9 3 4 4  

VMBO-K-VMBO-T   4 2 2 

VMBO K 1 7 3  2 

VMBO-B-VMBO-K   1 4  

VMBO B      

Praktijkonderwijs      

Totaal 27 20 23 20 15 

 
 
5.3 Verwijzing speciaal onderwijs 
 
In het schooljaar 2020/2021 zijn alleen de leerlingen van groep 8 uitgestroomd naar het VO (Voortgezet Onderwijs). 
Er heeft geen verwijzing of uitstroom naar andere scholen plaats gevonden. 
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Nawoord 
U heeft zojuist het jaarverslag 2020/2021 van de Th.J.Rijkenschool gelezen. We hopen dat u een beeld heeft 
gekregen van zaken die afgelopen schooljaar onder onze aandacht zijn geweest. Bepaalde ontwikkelingen lopen 
uiteraard door naar het nieuwe schooljaar. Als dit van toepassing is, staat het in het jaarverslag vermeld. Onze school 
heeft tevens een Meerjarenschoolplan (2020-2024). In dit plan leest u meer over de toekomstplannen van de school. 
Het Meerjarenplan staat ook op de website van de school.  
 
 
 
 
 
 


