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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Wissel. Dit verslag is 

geschreven voor de ouders en andere belangstellenden rondom onze 

school. Met dit verslag kijken wij terug naar het afgelopen schooljaar. 

Rondom het onderwijs aan uw kind(eren) vinden jaarlijks veel 

ontwikkelingen plaats. U kunt in dit verslag lezen volgens welke 

uitgangspunten we onderwijs hebben gegeven, wat we wilden 

ontwikkelen, wat het heeft opgeleverd en wat onze verwachting en 

doelstelling voor het komende schooljaar is. Bij het schrijven van dit 

verslag is uitgegaan van de visie en missie van de school. 
 

Visie van De Wissel 
De Wissel wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces die kennis en 
vaardigheden verwerft, die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te 
worden in een multiculturele samenleving.  

 

Om dit te kunnen bereiken hebben we de volgende visie geformuleerd: 

 

Openbare school: 

De Wissel is een openbare school. Dit houdt in dat de school open staat voor ieder kind, ongeacht 

de levensbeschouwelijke of culturele achtergrond. Door het openbare karakter van de school maken 

onze leerlingen gedurende hun schooltijd kennis met uiteenlopende levensopvattingen. 

Samen: 

De Wissel is een school met een prettige sfeer. Wij hechten veel belang aan rust binnen onze school, 
zodat alle kinderen en de leerkrachten hun werk goed kunnen uitvoeren.  
Samen streven we ernaar dat elk kind zich veilig voelt op onze school, daar besteden we veel aandacht 
aan. Op deze manier krijgen de kinderen, met hulp van leerkrachten en ouders, de mogelijkheid zich te 
ontwikkelen tot respectvolle mensen.  
Leren: 

Wij willen dat alle kinderen zich, binnen hun eigen mogelijkheden, optimaal ontwikkelen. We houden 

rekening met verschillen tussen kinderen door te variëren in hoeveelheid werk en in tempo en door het 

gebruik van diverse materialen en methodes.  Elk kind dat het nodig heeft, krijgt een programma op maat 

binnen de groep. Dat noemen wij goede zorg. 

Dalton: 

De Wissel is een Daltonschool. Binnen de normale lesstof brengen we 

de kinderen zelfstandigheid, het omgaan met eigen 

verantwoordelijkheden en het samenwerken met anderen bij. We 

maken hierbij o.a. gebruik van taakwerk, het plannen van een taak, 

samenwerken via het maatjessysteem en werkplekken buiten de klas. 

We bieden de kinderen structuur en leren ze omgaan met uitgestelde 



aandacht. Ook werken we regelmatig groep doorbrekend tijdens de Wisselactiviteiten. 

 

Het goede spoor: 

We bieden kwalitatief goed onderwijs, met een professioneel team. Er is een goede samenwerking 

tussen de leerlingen, het team, de ouders en externe deskundigen. Daarom staan wij voor duidelijke 

communicatie.  

De       issel: samen op het goede spoor! 

 

Daltononderwijs 
De Wissel is een reguliere basisschool, werkend volgens de principes 

van het Daltononderwijs. Dit houdt in dat wij werken naar aanleiding 

van de volgende uitgangspunten: 

 Zelfstandig, actief en zelf ontdekkend werken; 

 Samenwerken in een team om een doel te bereiken; 

 Verantwoordelijkheid geven en nemen; 

 We werken met een Daltontaak. 

 

 

Wat wilden we bereiken in 2014 – 2015? 
In ons jaarlijkse schoolontwikkelplan stonden de volgende onderdelen beschreven: 

Daltonontwikkeling  

 Werken met coöperatieve werkvormen 

 Inzet van het Daltonregistratiebord 

 Voorbereiden visitatie 

Implementeren en verder ontwikkelen van het nieuwe kwaliteitsbeleid  

 Ontwikkeling laatste onderdelen Kwaliteitsmonitor 

 Implementeren van de nieuwe werkwijze in de school 

Begrijpend lezen en woordenschatontwikkeling 

 Implementeren nieuwe methode ‘Grip op lezen’ 

 Aandacht voor de woordenschatontwikkeling 

Versterken ondersteuningsplan 

 Scholing rond onrust en concentratie 

 Handelingsgericht en opbrengstgericht werken (Passend Onderwijs) 

Ontwikkelen ICT 

 Vaardigheden van de leerlingen in kaart brengen 

 Actief gebruik van de nieuwe website 

Ontwikkelen nieuw schoolplan   

 Schrijven nieuw schoolplan 2015 - 2018 

Aandacht voor PR 

 Profilering bespreken met In Beeld 

 

 

 



Wat hebben we gedaan in 2014 – 2015 en wat heeft het opgeleverd? 
Daltonontwikkeling  

Aansluitend op de ontwikkeling van afgelopen jaar zijn we in alle klassen met een aangepast 

daltonregistratiebord gaan werken. Op dit bord staan de volgende onderdelen: de dagplanning, de 

instructiemomenten, het extra werk en de agenda. Daarnaast hebben we een teamscholing gevolgd over 

coöperatieve werkvormen, werkvormen waarbij de hele klas tegelijkertijd actief bezig is om de lesstof op 

een creatieve manier te verwerken. Dit verhoogt de concentratie, de aandacht en uiteindelijk de 

resultaten. In maart hebben we onze vijfjaarlijkse daltonvisitatie met een goed gevolg afgesloten. Onze 

daltonontwikkeling staat als een huis. 

 

Implementeren en verder ontwikkelen van het nieuwe kwaliteitsbeleid  

Het nieuwe kwaliteitsbeleid wordt bovenschools ontwikkeld door een werkgroep van drie ISOB-

directeuren. Carola zit in deze werkgroep. Het kwaliteitsbeleid is steeds verder uitgewerkt in de nieuwe 

kwaliteitsmonitor. De laatste kwaliteitskaarten zijn dit schooljaar ontwikkeld. Het instrument wordt ook 

direct ingezet. Er zijn dit schooljaar al veel kaarten gescoord. Hiermee 

houden we zicht op onze kwaliteit en kunnen we direct ingrijpen als daar 

aanleiding toe is. 

  

Begrijpend lezen en woordenschatontwikkeling 

We zijn het schooljaar gestart met een teamscholing rond de nieuwe 

methode voor begrijpend lezen. We hebben voor deze methode gekozen 

omdat hij werkt met vaste methodieken. In ieder leerjaar leren de kinderen 

dezelfde regels, ze worden steeds verder uitgediept. Dit versterkt de 

vaardigheden van de kinderen. Nu, aan het einde van het schooljaar, zien 

we dat de resultaten voor begrijpend lezen dit jaar omhoog zijn gegaan. De 

woordenschatontwikkeling zit deels vast aan de methode, daarnaast 

schenken we hier veel aandacht aan bij de andere vakken.   

 

Versterken ondersteuningsplan 

Alle basisscholen werken met een ondersteuningsplan. Hierin staat de zorg beschreven, zoals we hem op 

onze school vormgeven. Dit jaar hebben we aandacht geschonken aan ‘onrust en concentratie’. Hier 

hebben we een teamscholing voor gevolgd. De wet op het Passend Onderwijs is per 1 augustus in werk 

getreden. Er komt veel nieuwe informatie op de scholen af. In de teamvergaderingen hebben we hier 

regelmatig met elkaar over gesproken. 

 

Ontwikkelen ICT 

We hebben in de kaart gebracht welke ICT-vaardigheden we noodzakelijk achten voor de kinderen van 

onze school. Langzamerhand zien we hier een verschuiving in, de nadruk komt steeds meer te liggen op 

presentatievaardigheden. Hoe kun je ICT gebruiken om informatie te verwerken, te verwerken en 

vervolgens te delen. Zo zijn we in de bovenbouw de overstap aan het maken van een werkstuk naar een 

presentatie. De nieuwe website is nu een jaar in de lucht en vrijwel alle ouders hebben zich nu aangemeld. 

Volgend schooljaar gaan we steeds meer via de site communiceren.  

 

Ontwikkelen nieuw schoolplan 

Eén keer per vier jaar moet er een nieuw schoolplan geschreven worden. In dit plan wordt de huidige 

situatie van de school beschreven en de ontwikkelingen die we de komende vier jaar in willen gaan zetten. 

Uit dit plan volgen jaarlijks de schoolontwikkelplannen. Het schoolplan wordt door de directie geschreven 

en besproken met het team en de MR. Voor geïnteresseerden is het schoolplan in te zien bij de directie 



Aandacht voor PR 

PR-bedrijf In Beeld heeft samen met ons een prachtig nieuwe folder ontwikkeld. Deze folder delen we uit 

aan mensen die geïnteresseerd zijn in onze school. Daarnaast heeft Carola contact gehad met twee ouders 

van de school, om verder te praten over manieren om de school op een positieve manier te promoten. 

 

Wat gaan we ontwikkelen in 2015 – 2016? 
Daltonontwikkeling  

We gaan het werken met coöperatieve werkvormen nog verder uitwerken. Afgelopen jaar hebben we een 

goede scholing gevolgd en daar veel inspiratie bij opgedaan. Dit schooljaar willen we deze werkvorm 

steeds vaker inzetten. We houden onszelf scherp door gebruik te maken van kijkwijzers, de 

daltoncoördinatoren komen regelmatig in alle klassen kijken om ons daltononderwijs te blijven 

ontwikkelen. 

 

Versterken onderwijs, verhogen van de resultaten  

Wij vinden het van essentieel belang dat wij kwalitatief goed onderwijs leveren. Daarom maken wij elk 

schooljaar twee trendanalyses van onze resultaten. Het valt hierbij op dat de resultaten van begrijpend 

lezen en spelling de afgelopen jaren wat terug zijn gelopen. Vorig schooljaar hebben we begrijpend lezen 

onder de loep genomen. De resultaten van begrijpend lezen laten op dit moment weer een stijgende lijn 

zien. Komend schooljaar gaan we inzetten op een voortzetting van ons verbeterde onderwijs bij begrijpend 

lezen. Daarnaast gaan we aan de slag met spelling. Er is inmiddels een nieuwe taalmethode aangeschaft. 

Dit jaar gaan we de methode implementeren en de resultaten goed volgen.  

 

Aanpak schoolplein 

De afgelopen twee jaar zijn we druk bezig geweest 

met het opstellen van een plan voor een nieuw 

schoolplein en het bijeen brengen van voldoende 

financiën. Op dit moment zijn we nog bezig met het 

Schipholfonds. Dit schooljaar willen we graag dat 

een volgend deel van het nieuwe schoolplein 

ingericht kan worden.  

 

Versterken sociaal gedrag  

Het afgelopen schooljaar heeft het ‘sociale 

leerteam’ zich gebogen over de vraag op welke wijze we het sociale gedrag van de leerlingen kunnen 

versterken. Er gaan al heel veel zaken goed, maar in onze ogen kan het nog beter. We willen de leerlingen 

hier goed in begeleiden, ze leren hoe ze zich staande kunnen houden in onze huidige maatschappij. We 

gaan hiervoor de aanwezige methode Taakspel meer en op een andere manier inzetten. 

 

Invoeren nieuwe methodes 

Dit schooljaar worden er meerdere nieuwe methodes ingevoerd. Groep 4 t/m 8 gaat werken met de 

nieuwe taal- en spellingmethode Staal. In groep 3 gaan we werken met een nieuwe methode voor 

aanvankelijk lezen, deze methode heet Lijn 3. Verder hebben we voor de bovenbouw een nieuwe methode 

voor geschiedenis uitgekozen, Speurtocht. 

 

Aandacht voor werkdruk 

De afgelopen jaren is de werkdruk in het onderwijs flink toegenomen. Er komen steeds meer taken bij 

naast het lesgeven. Met name de administratieve taken zijn stevig uitgebreid. Met het hele team gaan we 



weer eens kritisch kijken naar al deze taken en gaan we keuzes maken. De kern van ons werk moet het 

lesgeven en het goed voorbereiden van de lessen blijven. 

 

De tussenresultaten  
Wij toetsen twee keer per jaar alle kinderen van onze school (met uitzondering van de kinderen in groep 1) 

met behulp van het Cito-leerlingvolgsysteem. Dit zijn onafhankelijke toetsen om de vooruitgang van ieder 

individueel kind in kaart te brengen. Deze toetsen geven echter ook een schooloverzicht. Zo kunnen wij als 

school kijken hoe we scoren in vergelijking met andere scholen. 

 

We moeten jaarlijks een aantal toetsen beoordelen volgens de normen van de inspectie. De school moet 
boven de norm van de inspectie scoren. De resultaten van onze school ziet u weergegeven in onderstaand 
schema. 
 

Toets  Groep  Resultaat  
2013 - 2014 

Resultaat  
2014 - 2015 

Norm inspectie 

Technisch lezen 3 30,64 33,00 33,00 
Technisch lezen  4 56,33 53,88 56,00 
Rekenen 4 66,71 187,54 61,00 / 180,00 
Rekenen 6 92,87 89,12 89,00 
Begrijpend lezen 6 34,18 32,60 32,00 

 
U kunt uit deze gegevens opmaken dat de resultaten voor technisch lezen in groep 4 dit schooljaar niet op 

het juiste niveau zijn. Er zitten dit jaar in groep 4 een aantal echt zwakke lezers. De leerkrachten van deze 

groep hebben hun manier van instructie geven aangepast en geven deze kinderen extra aandacht. We zien 

de resultaten langzamerhand omhoog gaan. 

Voor rekenen groep 4 ziet u twee verschillende resultaten. Er is voor deze groep een nieuwe toets 

ontwikkeld, met een andere normering. Beide toetsen zijn voldoende gescoord. 

 

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  2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Vwo / gymnasium  18    (35%) 13    (40%) 1      (4%) 
Havo  19    (37%) 15    (45%)  6      (22%) 
Mavo  9      (18%) 2      (6%) 14    (52%) 
Kaderberoeps / basisberoeps  5      (10%) 3      (9%) 6      (22%) 
Praktijkonderwijs  0       0      0 
Totaal  52 51 27 

 



Het merendeel van onze kinderen stroomt uit naar de volgende scholen: 
Het Bonhoeffer College in Castricum, het Jac. P. Thijsse College in Castricum, het Kennemer College in 
Beverwijk of Heemskerk en het Clusius College in Castricum.  
 

 
Bijzonderheden 
Schoolplein 

Ook dit schooljaar is er weer het nodige bereikt voor het schoolplein. We hebben veel geld opgehaald met 

de loterij. Op dit moment loopt er nog een aanvraag bij het Schipholfonds. Als we een positief antwoord 

krijgen op deze aanvraag, dan hebben we voldoende middelen om komend schooljaar een grote stap te 

zetten. Afgelopen jaar hebben we wel al weer een kleine stap kunnen nemen, er zijn echte voetbaldoeltjes 

geplaatst en er zijn met speciale straatstickers spellen getekend. Vlak voor de zomervakantie zijn er nog 

twee bomen geplaatst op het plein. Het plein wordt langzamerhand steeds mooier. 

Nieuwe toiletgroepen 

Bij de afname van de tevredenheidsonderzoeken kwam als kritiekpunt de hygiëne naar voren. De toiletten 

ruiken niet altijd even fris. Ons bestuur heeft dit serieus opgepakt en in de komende zomervakantie 

worden alle toiletgroepen gerenoveerd. Dit betekent dat we nieuwe vloeren krijgen, nieuwe hangende 

toiletpotten en de muren worden opgefrist. Na de zomervakantie zal het er allemaal weer fris uitzien. 

 


