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Voorwoord 

 

Het afgelopen jaar bestond o.b.s. De Polsstok op 14 oktober 2018 precies 50 jaar. Een 

mooie mijlpaal, hetgeen laat zien dat openbaar onderwijs in Berkenwoude leeft. Dit is 

ook te zien aan de leerlingaantallen die aan het einde van het schooljaar precies de 50 

aantikten. De 8 pijlers van Prachtonderwijs vormen ons fundament. Na de herziening van 

een aantal pijlers in het voorgaande schooljaar, was nu verdieping aan de orde. 

Doordacht lesgeven nam hierbij schoolbreed een belangrijke rol in.     

Een mooie stap is dat alle leerkrachten nu bekend zijn met het concept Doordacht 

lesgeven en dit kunnen inzetten in hun onderwijspraktijk. Het doel dat hierbij werd 

behaald is dat ieder kind actiever aan de les deelneemt door de inzet van verschillende 

coöperatieve werkvormen. Meer samenwerking zorgt voor een nog hogere 

betrokkenheid.    

Met de invoering van de nieuwe methoden voor taal en kleuteronderwijs maakte o.b.s. 

De Polsstok een volgende stap in zijn onderwijsontwikkeling. Ook het gebied van 

muziekonderwijs, kunst en cultuur en Engels zijn belangrijke vernieuwingen doorgevoerd. 

Zo is het onderwijs nog completer en moderner geworden.   

Vernieuwing was letterlijk op andere terreinen ook nodig. Het team heeft verder samen 

met ouders en kinderen een plan gemaakt voor een nieuw schoolplein, welk in het 

schooljaar 2019-2020 gerealiseerd zal gaan worden. Dit schooljaar hebben we diverse 

acties gehouden, waarbij met sponsorgeld en subsidies een groot deel van de financiële 

middelen binnen gehaald zijn.  

Samenwerking is daarom aan alle kanten zichtbaar binnen en buiten de muren van de 

school. Of dit nu gaat om de leerlingen onderling, scholen onderling, teamleden onderling 

of de driehoek van samenwerking tussen leerlingen, ouders en teamleden.  

Want samen kennen we één missie: Ieder kind verdient geluk, uitdaging en succes!  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Gerrit de Koster 

 

 

 

 

 

 

 



Visie van de school 

 

 

Schoolbeschrijving 

Onze school is één van de zeventien scholen die vallen onder het bestuur van de Stichting Onderwijs 

Primair, een stichting voor openbaar primair onderwijs in de Krimpenerwaard, Montfoort en 

Oudewater. Meer informatie over ons bestuur kunt u vinden op de website: www.onderwijsprimair.nl. 

directeur: Gerrit de Koster  

locatieleider: Bram de Jong 

 

Situering van de school 

Ons schoolgebouw dateert uit 1968 en ligt in een rustige wijk van het dorp Berkenwoude. Onze school 

maakt deel uit van een scholencomplex met peuterspeelzaal ’t Hummeltje en christelijke basisschool 

De Wegwijzer. De school wordt bezocht door kinderen uit Berkenwoude en uit omliggende 

buurtschappen Achterbroek, Benedenheul en Zuidbroek, maar ook steeds meer uit omliggende 

dorpen als Bergambacht, Ouderkerk aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel.  



Leerlingen 

Leerlingenaantallen 2014/ 2019 

 

 

In- en uitstroom leerlingen 2016/ 2019 

 

 



 

Eindopbrengsten CITO 2018/2019 

 

Trend eindopbrengsten CITO 2016-2019 

 

 

 

 

Uitstroom naar voortgezet onderwijs 2018-2019 

 

VSO vmbo-b vmbo-k vmbo-g vmbo-t havo vwo 

  1x 1x 2x 2x  

 

De uitstroom is op één na bij alle kinderen gelijk aan het gegeven schooladvies voor de EindCito 

2019. Eén kind scoorde hoger en komt in een zogenaamde dakpanklas waar deze al was geplaatst.  

 



Doubleren 2016 t/m 2018 (start schooljaar) 

 

 

 

Verzuim 2018 – 2019 

In het afgelopen jaar is geen sprake geweest van ongeoorloofd verzuim. Er wordt vanaf 

dit schooljaar ook geregistreerd wanneer kinderen 5-10 minuten (of langer) te laat 

komen op school. De school ziet dit niet als ongeoorloofd verzuim, maar regelmatig 

(meer dan 5 keer) te laat komen, krijgen ouders per mail een seintje. Bij meer dan 10 

keer worden zij uitgenodigd voor een gesprek.  

Schorsing, verwijdering 2018 -20189 

Geen van onze leerlingen is geschorst of verwijderd.  

Personeel 

Personeelsformatie 2018 -2019 

 Aantal medewerkers Man Vrouw 

Management    

Directie (vanaf januari) 1 1  

Coördinator leerlingenzorg 1  1 

Onderwijzend Personeel    

Leerkrachten 4  3 

Vakleerkrachten 0   

Onderwijs Ondersteunend Personeel    

Onderwijsassistent 2  2 

Totaal aantal medewerkers 8 2 6 

 



Coördinerende taken 

Op de Polsstok hebben 3 leerkrachten coördinerende taken. Eén leerkracht is locatieleider 

en ICT-coördinator, één leerkracht is cultuurcoördinator, één leerkracht is coördinator 

leerlingenzorg.  

In- en uitstroom personeel 2016 – 2019  

 

 Instroom   Uitstroom   

 2016– 2017 2017-
2018 

2018-
2019 

2016-2017 2017-
2018 

2018-
2019 

Directie 1  1 1  1 

       

Leerkrachten  1  1   

       

Onderwijsassistenten 1      

       

1 2 1 1 2 0 1 

 

Verzuim 2016-2017 t/m 2018 – 2019  

 

 Verzuimpercentage 

2016 – 2017  nihil 

2017 – 2018  nihil 

2018 – 2019  nihil 

Vervanging 

De school heeft in 2018 – 2019 als volgt de vervangingen georganiseerd: Alle 

vervangingen zijn intern opgelost. Met dank aan het huidige personeel.  

 Organisatie van de vervanging 

Totaal aantal vervangingen  

Vervanging binnen het eigen team Aantal dagen 

Externe vervanging Niet voorgekomen 

Opsplitsen groep Niet voorgekomen 

Naar huis sturen groep Niet voorgekomen 

Deskundigheidsbevordering 

In het afgelopen jaar hebben de leerkrachten hard gewerkt aan het verbeteren van de 

lessen met het directe instructiemodel volgens het concept Doordacht lesgeven. Verder 

heeft iedereen zich geprofessionaliseerd in de ICT omgeving en het gebruik van 

Bordfolio. Op teamniveau heeft iedereen een eerste stap gemaakt met het opstellen van 

cruciale leerdoelen voor rekenen om onderwijsplannen op den duur de huidige 

groepsplannen te laten vervangen.  

 

 

 

 



Stageplaatsen 

Op onze school zijn  in 2018 – 2019 de volgende stageplaatsen geweest: 

- Maatschappelijke stage vanuit Voortgezet Onderwijs:0 

- Stages Pedagogische Academie: 0  

- Stages ROC: 0 

- Overige stages: 0 

Leerlingenzorg 

Overlegstructuur 

Drie keer per jaar neemt de coördinator leerlingenzorg de leerlingen van de verschillende 

groepen met de leerkracht en de directeur door. Hieruit komen leerlingen die verder 

besproken moeten worden. Enkele leerlingen zijn dit jaar meerdere keren besproken. In 

de integrale jaarkalender zijn alle gesprekken opgenomen. Verslaglegging wordt in 

ParnsasSys gedaan. De CLZ’er en de leerkrachten bespreken het welzijn en de 

resultaten. Dit jaar zijn de vergaderingen waarin het school ondersteuningsteam 

aanwezig is niet doorgegaan. We hebben geen leerlingen gehad die daarin besproken 

moesten worden.  

Schoolmaatschappelijk werk/Bureau Jeugdzorg/GGD 

In het afgelopen schooljaar liepen 7 trajecten waarbij schoolmaatschappelijk werk 

betrokken is geweest, waarvan de meesten in de middenbouw. Inmiddels zijn enkele 

trajecten afgerond.  

 

Verwijzingen S(B)O 

 2016 – 2017 2017 – 2018  2018 – 2019  

Speciaal Basis Onderwijs 0 0 0 

Speciaal Onderwijs 0 0 0 

 

 

Leerlingen met een arrangement 

 2016 – 2017 2017 – 2018  2018 – 2019  

Groep 1/2 0 0 0 

Groep 3 0 0 0 

Groep 4 0 0 0 

Groep 5 0 0 0 

Groep 6 0 0 0 

Groep 7 0 0 1 

Groep 8 0 0 0 

Totaal 0 0 1 

 

 

 

 



 

Ouders 

MR/OR 

Wij verwijzen u naar de jaarverslagen van zowel MR als OR. 

 

Communicatie met ouders 

 

 Aantal 

Informatieavonden algemeen 1 

Thema avonden 0 

Contactgesprekken 3 

Inloopdagen/ochtend - 

Basisschoolapp wekelijks 

Overig - 

 

Leerlingenquête 

Wij hebben een leerlingenquête gehouden in groep 7 en 8. De vragenlijst 

(Veiligheidsmonitor WMK) was gericht op de veiligheidsbeleving van de kinderen in de 

schoolsituatie. De belangrijkste conclusies zijn: Leerlingen voelen zich veilig op school. 

Wel geven zij aan dat de leerkrachten niet optreden wanneer leerlingen aan hun spullen 

komen. Echter werd in groep 7 en 8 dit vooral uitgelegd als dat leerlingen elkaar spullen 

lenen en dat mag. Verschil met groep 7 is dat groep 8 aangeeft het minder naar de zin te 

hebben op school. Het is onduidelijk of dit te maken heeft met het toeleven naar de 

middelbare school. Ook geven zij aan dat zij niet snel ingrijpen wanneer er gepest wordt.  

Ouderenquête 

Wij hebben dit schooljaar geen ouderenquête gehouden. De laatste ouderenquête stamt 

van juni 2018, waarbij de ouders de school gemiddeld een 7,8 geven. De nieuwe 

ouderenquête zal gehouden worden in het schooljaar 2019-2020.  

Het gebouw 

Huisvesting/groot onderhoud 

In het schooljaar 2018-2019 is de keuken in zijn geheel vernieuwd. Ook is de indeling 

van de leerkrachtenkamer vernieuwd (muur verwijdert) Verder is de directiekamer Nu 

met een deur af te sluiten. Een plan is opgesteld om het plein te vernieuwen. De 

begroting is nog niet sluitend.  

In het schooljaar 2018-2019 zal nog een deel van de keuken worden afgemaakt, zodat 

hier ook daadwerkelijk gekookt kan worden (afzuiging). Verwachting is dat het 

schoolplein in de herfstvakantie van 2019-2020 kan worden afgerond, mits de begroting 

sluitend is.  



Veiligheid en Arbo 

In het afgelopen schooljaar is de RI&E uitgevoerd. De school is veilig bevonden.  

Ongevallenregistratie 

Aantal ongevallen in het schoolgebouw:0 

Aantal ongevallen op het speelplein: 1 (geen actie noodzakelijk)  

Aantal ongevallen in de gymzaal/speellokaal:0 

TSO/BSO (Tussenschoolse Opvang en Buitenschoolse Opvang) 

 

Percentage leerlingen in 2018 – 2019: 

- TSO: 10-20% van de leerlingen, afhankelijk van welke dag. Van incidentele 

leerlingen zijn geen gegevens bekend.   

- BSO: geen  

Evaluatie onderwijsdoelstellingen 2018 – 2019 

In de bijlage jaarplan 2018-2019 zijn veel punten opgenomen waar we aan gewerkt 

hebben. In deze bijlage is ook de evaluatie meegenomen van dit jaarplan. Hieronder 

volgt een beknopte samenvatting:  

Hoofddoelen zijn geweest:  

1. Prachtonderwijs: Vormgeven 

Didactisch handelen 

Iedere leerkracht kan volgens het DIM en Doordachtlesgeven inspirerende actieve lessen 

verzorgen. 

Iedere leerkracht heeft deelgenomen aan scholing omtrent het DIM en Doordacht lesgeven. 

Klassenconsulaties en collegiale consultaties hebben er toe geleid dat dit doel is behaald. Komend schooljaar 

maken we een verdiepingsslag. 

 

Actieve en zelfstandige rol  

Leerlingen zijn betrokken bij het leerproces, zij weten aan welke doelen zij werken en kunnen zelf 

doormiddel van een portfolio de ontwikkeling aangeven. 

Met iedere leerling is drie keer per schooljaar een kindgesprek gehouden om doelen te stellen en terug te 

kijken.  

Het portfolio van de kinderen (Bordfolio) is zo ingericht dat het iedere leerling nog meer eigenaar van hun 

eigen leerdoelen. Tweemaal per jaar worden de formulieren aangehaald met ouders in de gesprekscyclus. 

Verbetering verdient nog de borging van dit proces.  

 



Opbrengstgericht passend onderwijs  

Voor begrijpend lezen hebben we een onderwijsplan waarin duidelijk staat hoe dit vak wordt 

aangeboden, met welke materialen, hoeveel tijd en met welk doel. Ook worden de resultaten en de 

cruciale leerdoelen op een inzichtelijke manier weer gegeven 

Deze doelstelling is niet behaald en schuift door naar het laatste halfjaar van 2019. Oorzaken zijn het 

zwangerschapsverlof van de eigenaar van dit proces en de andere koers van de Prins Bernhardschool.   

 

Opbrengsten 

Opbrengsten tussenresultaten zijn op of boven de gestelde doelstelling. 

Eindresultaten zijn op het landelijk gemiddelde.  

O.b.s. De Polsstok behaalt goede tussenopbrengsten,  zowel na de M-toetsen als de E-toetsen. De resultaten 

van de EindCito scoorden onder het landelijk gemiddelde. Na analyse blijkt dat iedere leerling scoorde naar 

zijn of haar vermogen en een leerlijn scoorde zelfs daar boven. 

 

2. Prachtonderwijs: Vakken en leergebieden 

Engels 

Iedereen kan met de nieuwe methode Holmwoods werken. De doorgaande lijn is beschreven en de 

school heeft contacten met het VO, andere baisscholen in de stichting en evt buitenland.  

In alle groepen wordt wekelijks structureel een uur Engels gegeven door een vakdocent. In groep 5 

t/m 8 wordt gewerkt met het digitale adaptieve programma Holmwood’s. 

 

Taalleesonderwijs 

Iedere leerkracht werkt met de nieuwe methode zoals die is bedoeld. 

De taalmethode is ingevoerd zoals deze is bedoeld. Een vervolgstap is dat een onderwijsplan wordt 

ontwikkeld voor taal en spelling.  

 

Aanbod groep 1 en 2 

Leerkrachten van groep 1 en 2 kunnen goed en zoals bedoeld met de methode werken.  

In groep 1/2 van o.b.s. De Polsstok wordt volledig volgens de methode Onderbouwd gewerkt. 

Periodiek zal worden gekeken of aanpassingen en/of verdieping in de methode nodig zijn. 

 

Cultuur- en Muziekonderwijs 

In iedere groep wordt wekelijks aandacht aan muziek besteed.  



Kunst wordt planmatig ingezet.  

In het schooljaar 2018-2019 is gewerkt aan een doorgaande leerlijn beeldend onderwijs zodat de 

kerndoelen van de SLO worden geborgd. Er is een format ontwikkeld dat gebruikt kan worden om 

de lessen beeldend voor te bereiden en aan de thema’s rond wereldoriëntatie te ‘hangen’.  

In alle groepen is de digitale muziekmethode 123- zing ingevoerd. Muziek staat (minstens) 1x per 

week structureel op het rooster. 

 

Plus met LEV (bovenschools)  

Leerlingen van omringende scholen komen 1 dagdeel naar de Polsstok voor leren leren, 

ontwikkelen van executieve functies. Daarnaast biedt de Plus met Lev ruimte voor verbinding en 

ontmoeting met gelijkgestemden. 

Er is een beleid gemaakt voor de Plus met LEV! op stichtingsniveua. Het plan is ook geëvalueerd 

en besproken op het stafbureau.  

 

 

3. Prachtonderwijs: Kwaliteit  

WMK 

Het kwaliteitsinstrument is volledig gevuld. Het accent kan zo komen te liggen op data duiden. 

Het WMK is nu zo ingericht dat alle plannen van het komend schooljaar 2019-2020 in het WMK 

kunnen worden gezet. Alle verbeterplannen zijn nu geëvalueerd. Het kwaliteitshandboek is nog niet 

gerealiseerd, maar alle benodigde actuele documenten zijn wel verzameld. 

 

Cyclus HGW is zichtbaar 

Logboeken zijn actief gebruikt en geven duidelijke informatie waarom de leerlingen doen wat ze 

doen. In de logboeken is de cyclus waarnemen, begrijpen en inzetten van leerstof te vinden. 

In alle groepen is een logboek beschikbaar. Tijdens invalmomenten bleek dat de logboeken prima 

‘leesbaar’ en uitvoerbaar zijn. Verbetering verdient de uniformiteit van het format schoolbreed die 

uiteenlopend zijn geworden na het uitgaan van een startformat. 

 

4. Prachtonderwijs: Inrichting 

De klas is een leerrijke omgeving 

Het is voor alle kinderen duidelijk waar aan gewerkt wordt, de kinderen kunnen veel informatie 

vinden en de omgeving is uitdagend.  

In iedere groep zijn de doelen van rekenen, taal en spelling zichtbaar in de groep. Verdieping is 

nodig om de kinderen eigenaar te laten worden van deze doelen. 



 

Nieuw meubilair in de klassen  

In iedere groep is nieuw (kinder) meubilair.  

Dit is nog niet gerealiseerd. Het begrote budget bleek niet toereikend om nieuwe tafels aan te 

schaffen op dit moment. In het laatste trimester zal worden bekeken of er in ieder geval nieuwe 

stoelen kunnen worden besteld en tafels en stoeltjes voor in de onderbouw.  

 

Plan schoolplan afgerond  

Het te realiseren plan voor het nieuwe school is gerealiseerd en de begroting is sluitend  

Het plan voor een nieuw schoolplein ligt klaar. Dit is samen opgesteld met een pleincommissie van 

ouders en leerkrachten. De begroting is sluitend.  

 

5. Integraal personeelsbeleid 

Portfolio  

Bekwaamheidsdossier is in orde hebben. Afas is op orde, taken zijn in Cupella beschreven. Iedere 
leerkracht is een inspirator op een bepaald gebied.  
 

Alle leerkrachten kunnen inloggen in Afas en Cupella. Het papieren bekwaamheidsdossier zal vanaf 

nu weer up-to-date worden gehouden.  

Alle taken zijn goed beschreven in Cupella. Men heeft echter geen inzicht in elkaars ontwikkeling en 

duurzame inzetbaarheid binnen dit systeem. De directiemodus kent dit overzicht wel en deelt dit 

met het team.   .   

 

Scholingsbeleid is beschreven 

Werkdruk  

Werkdruk is verlaagd. 

Iedere leerkracht heeft deelgenomen aan minimaal 1 workshop waar hun jaartaak dit toe liet. Het 

scholingsbeleid is stichtingsbreed omschreven vanuit het stafbureau.  

Een orthotheek is niet gerealiseerd. Hiervoor in de plaats zijn in elke groepen de vakken in kasten 

verdeeld. Dit volstaat om aan de behoefte.   

 

6. PR / Op peil houden leerlingaantallen  

PR 

We proberen zoveel mogelijk onze school centraal te stellen door o.a.:  

 Website nieuw (vooral voor nieuwe ouders en belangstellenden) 



 3x per jaar in de krant 

 Facebook  

 Iedere leerkracht weet de school te ‘verkopen’, we stralen uit dat we trots zijn op ons onderwijs 
 

De website is vernieuwd en geschikt gemaakt voor nieuwe ouders en belangstellenden. Bepaalde 

onderdelen van de website als het team verdienen een update. Dit zal in het laatste trimester van 

2019 plaats vinden. Overige doelstellingen zijn tevens behaald. Zelfs een radio-uitzending.  

 

Contacten met omgeving 

Contacten met de omgeving worden onderhouden en waar kan wordt toegewerkt naar 

samenwerking. 

Gedurende het schooljaar zijn de contacten met verschillende instanties, verenigingen en bedrijven 

onderhouden. Veel van deze instanties zijn met regelmaat in de school te vinden en zijn zelfs actief 

onderdeel van het onderwijs.  

Gedurende het schooljaar is de kennis en vaardigheid van de teamleden van de Prins 

Bernhardschool regelmatig gedeeld. Ook zijn er contactmomenten geweest met diverse individuele 

leerkrachten van scholen in de omgeving.  

 

Akkoordverklaring jaarverslag OBS de Polsstok 2018-2019 

 

 

 

De MR van OBS de Polsstok  

 

 

Het bestuur van Onderwijs Primair  

 

 

 

 


