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Voorwoord 

 

Voor u ligt het jaarverslag van CBS de Duif. Met dit verslag informeert de school het 

bestuur, de ouders, de medezeggenschapsraad en de teamleden over de realisatie van de 

doelen uit het schoolplan 2015-2019 en in het bijzonder van de jaarschijf 2017-2018. 

Naast de evaluatie van het jaarplan vormt dit verslag ook weer het startpunt voor het 

volgende schooljaar, waarvoor de belangrijkste ontwikkelingen zijn vastgelegd in het 

jaarplan 2018-2019. 

Samenvattend kunnen we zeggen dat het afgelopen schooljaar in het teken heeft gestaan 

van De Duif als een open en sociale school, waar we doelgericht leren en eruit halen wat 

erin zit.  

Namens het team van CBS de Duif 

Annemiek van de Vliet 

Directeur 

September 2018 

 

 

 

  

 

CBS de Duif | Mariënstein 180 |1852 SN Heiloo 
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1 Inleiding 

 

Het leerlingaantal op De Duif blijft groeien. De gekozen profilering en communicatie zorgen 

voor gestage aanwas van nieuwe kleuters en zij-instromers. Veel nieuwe leerlingen zijn 

afkomstig uit nieuwbouw-projecten. Juist in deze situatie van groei houden wij vast aan 

ons principe om alle leerlingen goede zorg te bieden en voor de leerkrachten een goede 

werkbare situatie te garanderen. 

Ouders zijn tevreden over De Duif. Dat blijkt uit het dit jaar uitgevoerde 

tevredenheidsonderzoek. Zij waarderen de school met een 7,8. Ook leerlingen (8,5) en 

team zijn tevreden over de school (8,3).  

De Duif heeft de samenwerking met externe partijen geïntensiveerd. Met Forte 

Kinderopvang en peuterspeelzaal, de dyslexiebegeleiding/ONL van de Onderwijs 

Begeleidingsdienst en kinder-fysiotherapie zijn afspraken gemaakt voor verdere 

samenwerking. Forte, Tabijn en De Duif tekenden een intentieverklaring om gezamenlijk 

een Kindcentrum te gaan ontwikkelen.  

De werkdruk blijft een aandachtspunt in al onze activiteiten. 

 

 

 

 

 

 

2 Schoolontwikkeling 

 

2.1 Ontwikkeling leerlingaantallen CBS de Duif 

 

De gekozen profilering met duidelijke profielpijlers en constante communicatie zorgen voor 

gestage aanwas van nieuwe leerlingen: 

 een constante stroom van nieuwe kleuters uit de omliggende wijken;  

 aanzienlijke horizontale instroom, afkomstig van omliggende scholen; 

 en een groeiend aantal leerlingen vanuit nieuwbouwprojecten/verhuizingen. 
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Schooljaar 2017-2018 is De Duif op 1 augustus gestart 

met 187 leerlingen. In de loop van het jaar stroomden 40 

nieuwe leerlingen in en gingen 9 leerlingen verhuizen. Aan 

het einde van het schooljaar had De Duif 208 leerlingen. 

10 leerlingen van groep 8 stroomden op 31 juli uit naar 

het voortgezet onderwijs. Op 1 oktober 2018 heeft De Duif 

208 leerlingen.  

De afgelopen jaren heeft De Duif zich ontwikkeld van de 

een van de kleinste scholen van Heiloo tot één van de 

grotere scholen in de gemeente. 

Leerlingen  
Per 1 oktober  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Leerlingen  

CBS de Duif 
132 147 148 157 165 170 162 165 169 190 208 

Groei t.o.v. 
vorig school-

jaar 

 +11% +1% +6% +5% +3% -5% +2% +2% +12% +9% 

 

 

2.2 Tevredenheid onder ouders, leerlingen en team 

 

In januari 2018 liet Tabijn een tevredenheidsonderzoek uitvoeren onder leerlingen, ouders 

en teamleden van De Duif. Ouders waarderen de school met een 7,8. Ook leerlingen (8,5) 

en team zijn tevreden over de school (8,3). De resultaten van het onderzoek zoals deze 

zijn teruggekoppeld naar ouders treft u aan in de bijlage. 

Ouders, leerlingen en team zijn het meest tevreden over onderstaande onderwerpen:   

Onderwerp Waardering 

door leerlingen 

Waardering 

door ouders 

Waardering 

door team 

Expressievakken en gym 9,4   

Contact met de docent 9,3   

De schooltijden  9,2  

Algemene tevredenheid 8,8   

Schoolklimaat   8,8 

Organisatie   8,7 

Externe communicatie   8,6 

De leerkracht  8,6  

Contact met de school  8,6  

Schoolregels, rust en orde  8,5  

Pedagogisch klimaat   8,4 

Sfeer   8,3  

Werkklimaat   8,3 

De groep  8,2   

Ondersteuning door de docent 8,1   
 
Bron: Tevredenheidsonderzoek BvPO – in opdracht van Tabijn januari 2018 
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3 Profilering versterken en verdiepen 

3.1 Een open en respectvolle school 

 

 Als moderne christelijke basisschool streven we 

naar een open omgang met andere 

levensbeschouwingen en leren wij onze leerlingen 

respectvol met elkaar om te gaan. Nadat in het 

vorige schooljaar de visie op christelijk onderwijs 

“Het leven leren en het leven vieren” was 

ontwikkeld, heeft het team dit schooljaar de 

vorming levensbeschouwing herijkt: doen we nog 

wat we zeggen?  

 De Kanjertraining wordt ingezet om leerlingen 

respectvol met elkaar om te leren gaan. Het resultaat hiervan in de groepen is:  

o Duidelijke afspraken in de klas, de Kanjerregels zijn zichtbaar in de klas en in 

de school. 

o Eenduidige informatie naar ouders via nieuwsbrief en website. 

o Nieuwe leerkrachten zijn middels het handboek “Werken op de Duif” op de 

hoogte van onze werkwijze met de Kanjertraining. Daarmee borgen we de 

doorgaande lijn.  

o Alle groepsleerkrachten zijn gecertificeerde Kanjertrainers.  

 De Duif wil een open school zijn. Dat realiseren wij door in te zetten op duidelijke 

informatie en communicatie naar ouders, bestuur en externe betrokkenen.  

 Leerlingen uit groep 5 t/m 8 denken mee en zijn actief betrokken in de leerlingenraad. 

Dit jaar hebben zij 6x vergaderd en verschillende onderwerpen ingebracht zoals spelen 

op school, wieltjesdag, de groepspicknick, activiteiten op het slotfeest en het ontwerpen 

en uitvoeren van de bandenspeeltuin. 

 In de MR, ouderraad en klankbordgroep denken ouders actief mee aan de 

ontwikkelingen op school. Ouders hebben zich ingezet voor de gezamenlijke realisatie 

van de bandenspeeltuin. 

 Maatschappelijke betrokkenheid blijkt dit schooljaar uit: gift voor een dag in Nemo voor 

vluchtelingenkinderen, het 1-minuut-geluidsprotest voor het Lilianefonds en de 

geldinzameling tijdens het slotfeest voor een project in Gambia van een ex-leerling. 
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3.2 Presenteren 

 

Presenteren stond ook dit jaar centraal bij de 

weeksluitingen die alle groepen 2x per jaar 

opvoeren, de eindmusical van groep 8 en de 

peutervoorstellingen tijdens de open dagen, 

verzorgd door de kleutergroepen.  

 De kerstviering wordt gemaakt door en voor 

leerlingen. Alle ouders zijn bij de viering 

aanwezig in de Ter Coulsterkerk. 

 Tijdens het slotfeest presenteerden alle groepen 

een act van hoog niveau en trad het Duif orkest op voor een jubilaris. 

 De Duif presenteert de school ook naar ouders in de schoolgids, op de website en op 

de ouderinformatieavond. Wekelijks ontvangen alle ouders de nieuwsbrief Info. 

 Daarnaast presenteren wij de school in de lokale media door middel van persberichten 

en free publicity.  

 Het oudercommunicatieplatform Social Schools heeft een bereik van 99% onder 

ouders. Zij zijn hierover zeer tevreden. Elke leerkracht plaatst 2-3 keer per week een 

bericht, foto of filmpje uit de groep. Dit jaar kregen ouders inzicht in de toetsresultaten 

van hun kinderen via Social Schools. 

 

De leerlingen hebben zich in het schooljaar 2017-2018 van hun beste kant laten zien 

tijdens bijeenkomsten en evenementen op het gebied van: 

 

Aandachtsgebied De Duif presenteert zich 

Sport Schoolkorfbal, Olympische spelen, Schoolvolleybal, 

schoolvoetbal, schoolschaaktoernooi, sportdagen, schaatsen op 

de Meent, kleutersportdag, Maalwaterrun, Koningsspelen en de 

avondvierdaagse.  

Maatschappelijke 

betrokkenheid 

Bezoek huisvuilcentrale, rioolwaterzuivering, vuurtoren en 

reddingboot, bezoek brandweer, geluidsprotest Lilianefonds, 

verkoop t.b.v Gambia project ex-leerling. 

Taal Kinderboekenweek, boekenmarkt, Voorleeswedstrijd in de 

bibliotheek, Groot Dictee van Heiloo, voorstelling Tosca 

Menten. 

Cultuur Bezoek aan Muiderslot, Hermitage, theatervoorstellingen: Buzz 

naar de maan, Ladder naar de maan. Basti, het witte olifantje, 

Odysseus, Stedelijk museum Alkmaar,  

Muziek Orkest Bim Bam Bennink, Kerstorkest.  

Burgerschapskunde Bezoek Anne Frankhuis, bezoek aan de Tweede Kamer, 

wandeling Heiloo in oorlogstijd, bezoek Witte kerkje.  

Creativiteit Duif ’s in workshops op het gebied van creativiteit en techniek 

met tentoonstelling na afloop.  

Techniek Bezoek Nemo, Nemo experience (team), Promotie Event 

Techniek (PET) Alkmaar, Duif ’s in workshops programmeren,  

deelname Legoleague, programmeren voor kleuters.  

Natuur Boerderijbezoek, bezoekerscentrum De Hoep, IVN excursies, 

bezoekerscentrum Parnassia, bezoekerscentrum Poelboerderij 
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3.3 Presteren 

 
 Dit jaar schooljaar is er een pilot 

uitgevoerd voor het werken met 

blokplannen voor taal, spelling, rekenen 

en begrijpend lezen. Na de proef in 

groep 5 en groep 8 is besloten de 

blokplannen in te voeren vanaf groep 3 

in het nieuwe schooljaar. 

 Naast de blokplannen zijn 

onderwijsplannen ontwikkeld voor de 

kernvakken taal, spelling, rekenen en 

begrijpend lezen. In deze 

onderwijsplannen zijn de doelen voor 

groep 1 t/m 8 vastgelegd. 

 De leerlijn voor beter presterende 

leerlingen, waaronder Levelwerk, is 

voortgezet. Dit schooljaar werken leerlingen van groep 1 t/m 8 met deze leerlijn.  

 De Duif is met een pilot ‘leren leren’” gestart. De ontwikkeling hiervan vond plaats door 

de intern begeleider, onder leiding van een externe deskundig. Aan de pilot hebben 10 

leerlingen deelgenomen van groep 4 t/m 6 die meer uitdaging nodig hebben of kunnen 

werken aan een betere leerhouding. Het pilotproject is afgesloten met een presentatie 

aan de ouders. Besloten is om ‘leren leren’ volgend schooljaar te continueren. 

 Leerlingen die moeite hebben met lezen, kunnen vanaf dit schooljaar werken met 

BOUW. Onder begeleiding van een oudertutor werken zij op school online aan het 

programma. 

 In 2018 behaalden de leerlingen van groep 8 een gemiddelde score op de Centrale 

Eindtoets van 534,8, dat ligt net iets onder het het landelijke gemiddelde (534,9).  

 Voor de kleuters is dit jaar het observatiesysteem KIJK ingevoerd. De 

kleuterleerkrachten hebben tijdens een studiedag de 17 ontwikkelingslijnen waarop zij 

observeren uitgewerkt. De KIJKrapportage vervangt het Duif-rapport in groep 2. 
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3.4 Talentontwikkeling 

 
 In het kader van de ontwikkeling van een 

kindcentrum heeft de profielpijler 

talentontwikkeling meer vorm gekregen. 

Daarbij werd vooral ingezet op taalkundige, 

technische, creatieve en muzikale 

vaardigheden van kinderen. 

 De vaardigheden voor de 21e eeuw zijn 

verder uitgewerkt en geborgd binnen de 

gebruikte methodes (STAAL, Pluspunt, 

Kanjertraining, Trefwoord, methodes voor 

wereldoriëntatie, BreinPlein) en daardoor 

verankerd binnen het lesprogramma. 

 De leerlingen hebben dit schooljaar tijdens Duif ’s in workshops programmeren, 

solderen, drama en diverse creatieve technieken gevolgd.  

 Wekelijks staat BreinPlein op het lesrooster in alle groepen. 

 In het sportaanbod van sport@school hebben de leerlingen gedurende de 16 

sportlessen kennis gemaakt met o.a. basketbal, schaatsen, karate, badminton, tennis 

en bootcamp.  

 Onze leerlingen gaan allemaal tenminste 2x per jaar op excursie. Deze excursies 

hebben een educatief karakter en behandelen schoolgerelateerde thema’s. De 

Steunvereniging financiert deze excursies. Zie hiervoor het overzicht in paragraaf 3.2.  

 Dit schooljaar heeft de start en afronding plaatsgevonden van het cultuurprogramma 

en zijn wij gestart met De Cultuurloper. Binnen het cultuurprogramma hebben alle 

leerlingen een voorstelling bezocht. Zie hiervoor het overzicht in paragraaf 3.2. 

 Twee collega’s volgden de opleiding tot cultuur coördinator. 
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4  Onderwijsontwikkeling 

 

4.1  Realisatie doelen jaarplan 2017-2018 

 

De doelen uit het schooljaarplan zijn voor het grootste 

deel gerealiseerd. Doelen nog niet geheel zijn 

gerealiseerd, zijn opgenomen in het jaarplan 2018-

2019. Zie daarvoor de bijlagen. 

Profielpijler: Presteren 

Doel 1: Leren op hoog niveau 

Behaald resultaat  Het leerlinggesprek is geprofessionaliseerd voor de 

groepen 4, 6 en 8.  

 Leerdoelen worden dagelijks genoemd in de les: ik kan…. 

Ik weet….. ik leer….. 

 Nascholing door externe deskundige 

 Werkgroep Leren op hoog niveau. 

 

Profielpijler: Presteren 

Doel 2: Kwaliteitszorg PDCA  cyclus, borgen  schoolstreefdoelen behalen 

Behaald resultaat  Dagelijks gebruik van IGDI/EDI en coöperatief leren 

wordt ingezet in alle groepen. 

 Er hebben collegiale consultaties plaatsgevonden en 

flitsbezoeken in alle groepen door het MT. 

 Het EWS wordt planmatig uitgevoerd: analyse van 

resultaten en bijsturing. 

 3x per jaar zorggesprekken met IB. 

 Streefdoelen worden gehaald. (zie ook 3.3.1 

opbrengsten) 

 

Profielpijler: Presenteren 

Doel 3: Leergebied culturele vormig versterken. 

Behaald resultaat  Opleiding ICC cultuurcoördinator gevolgd door twee 

leerkrachten. 

 Cultuurbeleidsplan ontwikkeld 

 Studiedag cultuur met als keuze van het team: 

podiumkunsten, presenteren en drama 

 Introductie nieuwe methoden: 123Zing en Drama-online. 

 Kinderboekenweek, afgesloten met een tentoonstelling in 

oktober 2018 

 Kerstorkest met leerlingen van groep 5 t/m 8 

 4 Workshops Duif ’s in afgesloten met Duif ’s in 

tentoonstelling. 

 Zangcoaching groep 8 
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Profielpijler: Presenteren 

Doel 4: Leergebied ICT en wetenschap & techniek verbeteren  

Behaald resultaat  Technieklessen en programmerlessen gegeven tijdens 

Duif ’s in 

 Technieklessen ingeroosterd m.b.v. de techniektorens. 

 ICT leskisten Tabijn 

 Deelname aan Tabijn LegoLeague wedstrijd 2017-2018. 

Eerste prijs gewonnen voor sportiviteit! 

 Aanschaf Chromebooks 

 

Profielpijler: Open en respectvol 

Doel 5: Het preventief bevorderen van sociale vaardigheid en het behouden van de 

goede sfeer. 

Behaald resultaat  Focus op veranderende groepsdynamica en inzicht krijgen 

in belemmerende en stimulerende factoren. 

 Kanjertraining is voortgezet: herhalen en levendig 

houden van de sociale vaardigheidslessen.  

 Kanjertraining = aandachtspunt tijdens informatieavond 

voor ouders.  

 In de eerste schoolweken van het jaar volgen wij de 

Kanjertraining startweek in alle groepen. 

 Kanjerregels zijn in alle groepen zichtbaar. 

 

 

Profielpijler: Open en respectvol 

Doel 6: Verbeteren ouderbetrokkenheid  

Behaald resultaat  Professionalisering gesprekstechnieken door individuele 

scholing via de Tabijnacademie. (Kindgesprekken, 

communiceren met kinderen)  

 Ontvangen en geven van professionele feedback. 

 Verbetering communicatie rond verwachtingen van 

ouders.  

 Toetsresultaten zijn inzichtelijk voor ouders via Social 

Schools. 

 Laagdrempelige en open communicatie 

 Oudertevredenheidsonderzoek januari 2018. 

 

Profielpijler: Open en respectvol 

Doel 7: Vorming levensbeschouwing herijken. Doen we nog wat we zeggen? 

Behaald resultaat  Dagelijks aandacht besteden aan het thema uit de 

methode Trefwoord en opnemen als startpagina op het 

digibord. 

 Geen vrijblijvendheid: onze christelijke waarden en 

normen zijn zichtbaar in de school. 

 De regel van de week is wekelijks opgenomen in de Info 

en maandelijks wordt het thema van Trefwoord benoemd. 

 Gesprek Verus (D. den Bakker) over identiteit en 

kindcentrum in mei 2018. 

 Weekopening in nieuw schooljaar gesplitst in onderbouw 

en bovenbouw. 
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Profielpijler: Talentontwikkeling 

Doel 8: Profielpijler modern en eigentijds wijzigen in talentontwikkeling.  

Behaald resultaat  Schoolprofiel is geactualiseerd, met meer aandacht voor 

talentontwikkeling 

 Talentontwikkeling wordt meegenomen in de ontwikkeling 

van een kindcentrum. 

 Het team heeft in mei 2018 IKC het Mozaiek in Langedijk 

bezocht. 

 Het team heeft in juni 2018 ingestemd met de 

ontwikkeling van een visie voor een kindcentrum. 

 

Profielpijler: Talentontwikkeling 

Doel 9: Leerlingen zijn competent in de ontwikkeling van hun leervoorkeuren vanuit 

hun eigen ervaringen.  

Behaald resultaat  Focus op 4 talentgebieden: taal/muziek/drama/creatief.  

 Bovenbouwteamleden hebben een keuze voor een nieuwe 

methode voor Engels gemaakt: Groove.me in de groepen 

5 en 6 en Stepping up in groepen 7 en 8.  

 Nieuwe methode 123Zing geïntroduceerd. 

 Nieuwe methode drama-online geïntroduceerd 

 Leerkrachten doen ervaringen op met podiumkunsten. 

 

 

 

5 Zorg 

5.1 Zorg 

 

Onze school valt onder het samenwerkingsverband primair onderwijs Noord Kennemerland 

en krijgt daaruit ondersteuning voor een aantal leerlingen met een zorgbudget:  

o NT 2 leerlingen, met Nederlands als tweede taal; 

o Leerlingen met een leerlinggebonden budget 

o Leerlingen met begeleiding vanuit Visio 

 De Intern begeleider ondersteunt de groepsleerkrachten bij het opstellen van 

groeidocumenten en topdossiers voor leerlingen die zorg nodig hebben. Zij wordt 

daarbij ondersteund door externe zorgexperts, onderwijsexperts en orthopedagogen. 

 Levelwerk, de leerlijn voor beter presterende leerlingen is voortgezet. De 

groepsleerkracht begeleidt de leerlingen daarbij zelf. 

 Het risicofonds van Tabijn faciliteert voor 40% een enkelvoudige groep 8 op De Duif 

met 10 leerlingen. De groep wordt voor 60% bekostigd uit de reserves van de school. 

 Vanuit het SWVPONK zijn individuele zorgarrangementen toegekend, die zijn 

uitgevoerd door vrijwilligers en ex-collega’s. Zij hebben daarnaast het hele jaar kleine 

groepjes leerlingen begeleid. 

 2 Leerlingen worden begeleid in het traject Playing for succes. 

 1 Leerling kreeg begeleiding door een pedagogisch medewerker in de periode januari-

maart tot uitstroom naar het speciaal onderwijs in maart 2018. 
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5.2 Specifiek zorgaanbod op De Duif 

 

De Duif heeft een zorgaanbod op school waar 

leerlingen na doorverwijzing gebruik van kunnen 

maken: 

 ONL dyslexiebegeleiding, iedere dinsdag  

 Kinderfysiotherapie, iedere woensdag/vrijdag. 

 Visio begeleiding voor 2 leerlingen van groep 6. 

 Viertaal REC 2 voor begeleiding leerling groep 1-2. 

6 Personeel en organisatie 

6.1 Groepsindeling 

 

Het team van De Duif bestaat uit 17 teamleden, waaronder een directeur, intern 

begeleider, groepsleerkrachten en een onderwijsassistent. Daarnaast wordt het team in 

haar werkzaamheden ondersteund door een medewerker communicatie/administratie, 

ouders, vrijwilligers en stagiaires. 

 

Groep 1-2A  Leerkracht ma, di 

Groep 1-2A  Leerkrachten wo t/m vr 

Groep 1-2B  Leerkracht ma, di 

Groep 1-2B  Leerkracht (MT) wo t/m vr 

Groep 3 Leerkracht ma t/m vr 

Groep 4 tot 1 november Leerkracht (MT) ma t/m vr 

Groep 4 vanaf 1 november Leerkracht ma t/m vr 

Groep 5 Leerkracht ma t/m do 

Groep 5  Leerkracht vr  

Groep 6 Leerkracht ma, di 

Groep 6 Leerkracht wo t/m vr 

Groep 7  Leerkracht ma t/m vr 

Groep 8 Leerkracht ma, di 

Groep 8  4 Leerkrachten wo t/m vr 

Onderwijsassistent ma t/m vr 

 vanaf 1-11-17 wo t/m vr 

 8-3-18 op ma, di 

Directeur ma t/m do 

Communicatie en administratie ma en do 

 

Toelichting 

 In verband met de grote instroom van kleuters kregen de kleuterleerkrachten 

ondersteuning van twee onderwijsassistenten: op woensdag t/m vrijdag en op 

maandag en dinsdag, die met kleine groepjes kleuters werkten op de ochtenden vanaf 

8 maart tot aan de zomervakantie. 
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 Drie leerkrachten kregen dit schooljaar een vaste 

aanstelling op De Duif. 

 Een collega werd door een auto-ongeluk in januari langdurig 

ziek. Zij werd op woensdag t/m vrijdag achtereenvolgens 

vervangen door 3 verschillende leerkrachten tot het einde 

van het schooljaar. 

 De onderwijsassistent krijgt een uitbreiding van het aantal uren en werkt de gehele 

week.  

 

6.2 Functiehuis 

 

Functiehuis CBS de Duif 

Functie  Aantal Schaal  WTF 

Directeur  1 DC 0,85 

LB leerkracht & Intern begeleider 1 LB 0,575 

LB Leerkracht bouwcoördinator 1 LB 1,0 

Leerkracht bouwcoördinator 1 LA 0,575 

Leerkracht 10 LA 5,2291 

Onderwijsassistent 3 OOP 1,00 

Administratieve ondersteuning  1 flexibel - 
 

6.3 Professionalisering 

 

Teamnascholing 

 Certificering Kanjertraining 

 Netwerkbijeenkomsten Tabijn 

 Studiedag Cultuurloper en presenterende vaardigheden 

 Studiedag KIJK (kleuterleerkrachten) 

 Blokplannen 

 Studiedag visie-ontwikkeling en bezoek IKC 

 

Individuele teamleden volgen een opleiding of nascholing op het gebied van: 

 BHV, de bedrijfshulpverleners zijn weer gecertificeerd 

 Social Schools  

 Persberichten schrijven 

 Opleiding Integrale Cultuur Coördinator  

 

Teambuildingsactiviteiten 

 Beachvolleybal-ochtend  

 Teamuitje met barbecue en duinwandeling. 
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6.4 Jubilea 

 

 Een leerkracht vierde op 13 juli haar 25-jarig onderwijsjubileum op De Duif. 

 

6.5 Personeelstevredenheidsonderzoek  

 

In het tevredenheidsonderzoek dat in opdracht van Tabijn in januari 2018 werd uitgevoerd, 

beoordeelden de teamleden alle onderwerpen hoger dan de referentiegroep. 

Overzicht rapportcijfers Teamleden BS De Duif (Bron BvPO) 

Onderwerp Team De Duif Referentiegroep  

   

Vensters  8.5 8.0 

Schoolgebouw  7.2 6.8 

Schoolklimaat *  8.8 7.7 

Pedagogisch klimaat *  8.4 7.5 

Leerstofaanbod en leermiddelen  8.2 7.0 

Werkklimaat *  8.3 7.0 

Primaire Arbeidsvoorwaarden  7.4 6.9 

Secundaire Arbeidsvoorwaarden  7.8 6.8 

Loopbaanmanagement  7.9 7.4 

Interne communicatie  7.4 6.9 

Externe communicatie *  8.6 7.7 

Management *  7.9 7.4 

Organisatie  8.7 7.3 

De onderwerpen die gemerkt zijn met een asterisk (*) worden door de medewerkers het 

belangrijkst gevonden. 

 

6.6 Team De Duif in actie 

 

Dit schooljaar bleef de school op 3 dagen gesloten voor leerlingen:  

 Leerkrachtenstaking 5 oktober 2017: een deel van het team was naar Den Haag, een 

deel van het team had een brainstormsessie met een wandeling in Egmond. 

 Leerkrachtenstaking 12 december 2017: een aantal teamleden bezoekt de 

regiobijeenkomst in Alkmaar. 

 Leerkrachtenstaking 14 maart 2018: teamleden 

bezoeken bijeenkomst Code Rood in Amsterdam. 

 

Besteding werkdrukgelden 

Tijdens een studiedag in maart 2018 heeft het team 

besloten op welke wijze de toegekende werkdrukgelden 

konden worden besteed. De voorkeur van het team was 

om het geld voor alle groepen in te zetten, door extra inzet 

van onderwijsassistenten in alle groepen.  
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7 Ouders 

7.1 Medezeggenschapsraad De Duif 

 

Jaarverslag MR 2017-2018 

 

Bezetting oudergeleding bestond uit 3 ouders: 

• 1 ouder is aangetreden in november 2016 

• 1 ouder is aangetreden in augustus 2014 

• 1 ouder is aangetreden in september 2012, 2e termijn sept 2015 

Bezetting leerkrachtengeleding: 

• Leerkracht is in juli 2018 afgetreden en opgevolgd door leerkracht  

• Leerkracht is aangetreden in januari 2017  

• Leerkracht is aangetreden in januari 2017 

 

De MR heeft 7x vergaderd; De directeur van De Duif is hierbij ook aanwezig geweest. De 

volgende onderwerpen zijn onder andere ter sprake gekomen: 

 In november 2017 is de begroting besproken. De MR heeft instemming gegeven voor 

de begroting van De Duif.  

 Groei van De Duif en passende maatregelen 

 Formatie en groepssamenstelling 2018-2019 

 Jaarplan 2018-2019 

 Nascholingsbeleid 2018-2019 

 Schoolgids 2018-2019 

 Vacatures en vaste aanstellingen op De Duif 

  



17 

7.2 Ouderraad De Duif  

 

In het afgelopen schooljaar kwam de ouderraad ongeveer elke 6 weken bij elkaar om de 

activiteiten die worden georganiseerd buiten het reguliere onderwijsprogramma om, te 

bespreken. De ouderraad kent een vertegenwoordigingsstructuur waarbij elk ouderraadslid 

coördinator is van een werkgroep en verantwoordelijk is voor de terugmelding van de 

ontwikkelingen vanuit de werkgroep. Naast de vertegenwoordigers van de werkgroepen 

zijn bij de vergadering ook de penningmeesters van de steunvereniging en een leerkracht 

aanwezig.  

De ouderraad bestaat uit de volgende werkgroepen: 

 Organisatiegroep verzorgt feesten en vieringen als sinterklaasfeest, kerstdiner en 

kerstborrel, schoolontbijt, paasontbijt, afscheidsavond van groep 8 en het slotfeest. 

 Sport en spelwerkgroep verzorgt deelname aan het sportprogramma van 

Sport@School, sportdagen, Maalwaterrun, het school-schaaktoernooi, het volleybal- 

toernooi voor groep 5 en 6 en het schoolvoetbaltoernooi. Met de avondvierdaagse 

liepen dit schooljaar 130 kinderen mee aan de afstand van 5 en 10 km.  

 Werkgroep plein en veiligheid werkte aan de veiligheid en verkeersmaatregelen 

rondom de school en inrichting van de bandenspeeltuin op het schoolplein. Na elke 

vakantie waren er luizencontroles. 

 PR en leerlingwerving organiseert de open dagen, pr en free publicity. 

 Werkgroep nieuwe ouders organiseert 2-3x per jaar koffie-ochtenden voor ouders 

van nieuw ingestroomde leerlingen. Daarbij zijn de directie en vertegenwoordigers van 

OR, MR en Steunvereniging aanwezig. 

 Werkgroep techniek houdt zich bezig met het voorbereiden van technieklessen en 

het op orde houden van de techniektorens. 

Personeelswisselingen 

 Twee ouders namen afscheid 

afscheid van de OR. 

 Drie nieuwe ouders namen o.a. hun 

taken over. 

Hoogtepunten van het afgelopen 

schooljaar: 

 Kerstviering met kerstdiner in alle 

groepen en kerstborrel voor ouders. 

 Aanleg bandenspeeltuin 

 Koningsspelen met opening van de 

bandenspeeltuin 

 Slotfeest  
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7.3 Steunvereniging De Duif  

 

In 2017-2018 bestond de Steunvereniging 

uit de volgende functies: 

● Voorzitter 

● Penningmeester 

 
Vrijwillige ouderbijdrage 

 

Inkomsten 

Er zijn dit schooljaar 208 kinderen op De Duif, 

waarbij voor 200 kinderen een ouderbijdrage 

is betaald. De vrijwillige ouderbijdrage wordt 

vastgesteld op € 50,00 per kind per jaar.  

Start een instromer of starter na januari in het 

schooljaar, dan wordt een pro rata bedrag van 

de ouderbijdrage gevraagd. 

 

Belangrijkste inkomsten: 

● De vrijwillige ouderbijdrage     € 9.866,00 

● Opbrengst kleding inzameling bags2school  €    381,00 

 

Uitgaven 

De grootste jaarlijkse uitgaven worden gedaan aan schoolreisjes, excursies en vieringen. 

Daarnaast is er afgelopen schooljaar een groot bedrag naar het nieuwe bandenplein gegaan 

en een geluidsinstallatie voor buiten.  

 

Belangrijkste uitgaven:        

● Schoolreisjes/kamp      €  7.101,69   

● Vieringen          €  1.839,00   

● Excursies       €      911,20   

 

 

 

8 Beheer 

8.1  Huisvesting 

 

Er is dit schooljaar veel gerealiseerd, mede 

door de enorme inzet en medewerking van de 

Onderhoudsdienst van Tabijn. De volgende 

zaken zijn gerealiseerd: 

 

 Met betrekking tot de ruimte in het gebouw 

en de verkeerssituatie rond de school zijn 

de wethouders van onderwijs en 

huisvesting uitgenodigd voor een 

rondleiding op school om de situatie te 

beoordelen. 
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 In verband met de groei zijn de voorbereidingen 

getroffen voor de plaatsing van en extra lokaal met 

toiletvoorzieningen en kantoor. Het noodlokaal is 

geplaatst aan het einde van het schooljaar, de 

opening vond plaats bij de start van het nieuwe 

schooljaar door wethouder onderwijs, 

bestuursvoorzitter van Tabijn en leerkracht van 

groep 8. 

 In verband met het noodlokaal zijn er wijzigingen 

aanbracht voor de toegang via het schoolplein. 

 Ouders en Tabijn hebben er samen voor gezorgd dat 

het schoolplein veilig en onkruidvrij bleef. 

 

 

 

8.2 ICT 

 

 In de groepen 3 t/m 8 zijn Prowiseborden geplaatst. 

De borden in de groepen 1-2A en B zijn aan het 

einde van het schooljaar ook vervangen door 

Prowiseborden. 

 Er zijn nieuwe chromebooks aangeschaft voor het 

werken met BOUW. 

 

 

8.3 Samenwerking met Forte 

 

 De Duif vervult de makelaarsrol in de contacten met 

ouders en Forte. In een convenant zijn de afspraken 

vastgelegd. Forte maakt gebruik van 2 lokalen voor 

voorschoolse en naschoolse opvang en de 

peuteropvang.  

 De coördinator van de BSO en de directeur van De 

Duif hebben verschillende keren overleg gehad en 

samen een convenant opgesteld gericht op een 

intensievere samenwerking en de ontwikkeling van 

een kindcentrum.  

 Er is een open en positieve communicatie met Forte 

en de medewerkers. 

 BSO Mariënstein is direct betrokken bij onze open 

dagen voor leerlingwerving.  De samenwerking 

verloopt plezierig.   
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9 Financiën 

 

9.1 Begroting 

 

 In november 2017 is de begroting 2018 en de meerjarenbegroting met de MR 

besproken en heeft de MR hiermee ingestemd.  

 Afgelopen schooljaar is een aanvraag aan het College van Bestuur voor een bijdrage 

uit het Risicofonds gehonoreerd. Deze bijdrage heeft het mogelijk gemaakt een 

enkelvoudige groep 8 te handhaven van 10 leerlingen, met als doel de opbrengsten te 

verbeteren.  

 De financiële positie van De Duif is stabiel. 

 

9.2 Subsidies 

 

 In schooljaar 2017-2018 heeft De Duif een subsidie 

ontvangen van Plein C voor de het traject van de 

Cultuurloper. Door deze subsidie ontvingen wij in 

het schooljaar 2017-2018: 

o Professionele begeleiding voor het opzetten 

van een cultuurbeleidsplan op maat; 

o Opleiding voor twee cultuur-coördinatoren 

(ICC).  

o En een bijdrage voor een muziekprogramma 

en teamworkshop. 

 

9.3 Inkomsten uit verhuur 

 

 De Duif ontvangt huurinkomsten van Forte voor de verhuur van ruimte aan BSO 

Mariënstein. 

 Tabijn heeft de overeenkomst met de Stichting Jeugdtheater Heiloo voor de verhuur 

van de aula en speelzaal op vrijdag middag voortgezet. 

 Ook de verhuur aan de OBD van de spreekkamer op dinsdag t.b.v. dyslexiescreening 

en behandeling is voortgezet. 

 De opbrengsten uit de verhuur komen te goede aan de school. 

 

 

10 Bijlagen 

10.1 Ouderinformatie tevredenheidsonderzoek 
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Leerlingentevredenheidsonderzoek januari 2018 
 

Op De Duif hebben 84 leerlingen de vragenlijst ingevuld: 48 leerlingen 

uit groep 5 en 6 en 36 leerlingen uit groep 7 en 8. Het gemiddelde 

rapportcijfer dat leerlingen aan De Duif gaven is een 8,5. Dat is ruim 

boven de score van de referentiescholen (8,1). De waardering van de 

leerlingen voor onze school is daarmee 'goed’. 

 

Onze leerlingen zijn tevreden 

De leerlingen zijn behoorlijk tevreden over De Duif. Op de belangrijkste 

criteria (Vensters) geven zij de school een 8,6. 56% van de leerlingen 

geeft aan dat zij het leuk vinden om naar school te gaan. (in de 

referentiegroep is dit 42%). 81% van de leerlingen vindt dat ze op De 

Duif veel leren (dat is 75% in de referentiegroep). Volgens 92% van 

de leerlingen zijn hun ouders zeer tevreden over De Duif; geen van de 

ondervraagde leerlingen denkt dat zijn ouders ontevreden zijn over de 

school. 15% van de leerlingen denkt soms of vaak: 'zat ik maar op een 

andere school' 80% denkt dit (bijna) nooit. 

 

 

Leerling is blij met de leerkracht 

Onze leerlingen waarderen het contact met de leerkrachten heel hoog, 

met een 9,3! De feedback en ondersteuning door de leerkracht 

waarderen zij met een 8,1. De leerlingen zijn onder andere tevreden 

over de omgang met de juf of meester (94%), de manier waarop de 

leerkracht uitlegt (87%), mate waarin de juf of meester hulp biedt 

(85%), mate waarin de juf of meester luistert (83%) en de mate waarin 

juf of meester je laat uitspreken (82%). Daarnaast zijn veel leerlingen 

tevreden over aanpak van pestkoppen door de leerkracht (69%) en 

opmerkzaamheid van de juf of meester (68%). Ten aanzien van de 

leerkracht noemden de leerlingen geen belangrijke kritiekpunten. Van 

de leerlingen vindt 8 procent de juf of meester 'streng'. 

 

 

Leerling voelt zich goed in de groep 

De leerlingen waarderen hun eigen groep met een 8.2. De manier 

waarop leerlingen met elkaar omgaan geven zij een 7,8. Leerlingen 

voelen zich prettig in de groep (90%) en vinden dat er voldoende wordt 

gedaan om pestgedrag te voorkomen. (86%). Daarnaast zijn veel 

leerlingen tevreden over de duidelijkheid van de regels (79%) en het 

contact met vriendjes/vriendinnetjes (77%). 

Verbeterpunten: 30% van de leerlingen is minder tevreden over de rust 

in de klas en 25% van de leerlingen is minder tevreden over de zitplaats 

in de klas. 

 

 

8,5 

8,6 

9,3 

8,2 
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De lessen en de vakken 

De Duif wordt door de leerlingen goed gewaardeerd ten aanzien van de 

'Harde vakken' (rekenen, taal, lezen etc). Zij geven De Duif een 7.8.  

De waardering van de leerlingen voor de zaakvakken (aardrijkskunde, 

geschiedenis, natuur & techniek) is aanzienlijk lager (6,6). Voor de 

expressievakken (creatieve vakken en cultuur) en gymnastiek geven 

de leerlingen De Duif een 9.4! De leerlingen waarderen de uitstapjes 

met de klas (94%), gymnastiekles (93%), het vak handvaardigheid 

(85%), werken met de computer (82%) en het vak tekenen (82%). 

Daarnaast zijn relatief veel leerlingen tevreden over samenwerken 

(77%) en het vak geschiedenis (54%).  

Verbeterpunt: 23% van de leerlingen is minder tevreden over het vak 

aardrijkskunde. 

 

 

Ouderbetrokkenheid is hoog 

De ouders van de kinderen van De Duif zijn over het algemeen in hoge 

mate betrokken met de school. 38% van de ouders helpt mee op 

school. Van de ouders helpt 85% de kinderen met huiswerk als zij dat 

willen. Een gesprek thuis over de gebeurtenissen op school komt bij 

86% van de leerlingen soms of vaak voor. 

 
De schoolgebouw en omgeving 

De leerlingen waarderen het schoolgebouw en de omgeving met een 

7,4. 82% van de leerlingen is tevreden over de bezigheden tijdens het 

speelkwartier. Daarnaast zijn veel leerlingen tevreden over leuke 

dingen op school (74%) en veiligheid op weg naar school (67%).  

Verbeterpunten: 37% van de leerlingen is minder tevreden over de 

aantrekkelijkheid van overblijven tijdens de lunchpauze.   
 

 

Oudertevredenheidsonderzoek januari 2018 
 

91 ouders van De Duif hebben de vragenlijst ingevuld. Samen hadden 

deze ouders 63 kinderen in de bovenbouw en 68 kinderen in de 

onderbouw. De ouders gaven de school het gemiddelde rapportcijfer 

7,8. Daarmee geven zij een hoger cijfer dan de referentiegroep (7,5). 

De waardering van de ouders voor onze school is daarmee 'goed'. 

 

 

Algemene tevredenheid is goed 

Ouders waarderen de algemene tevredenheid met een 8,3. Hierbij 

spelen de volgende zaken een rol. 87% van de ouders geeft aan dat 

men zich goed thuis voelt op school. De ouders waarderen de school 

omdat hun kind zich veilig voelt op school (100%)! 97% van de ouders 

geeft aan dat hun kind met plezier naar school gaat. Ouders waarderen 

het contact met de medewerkers van De Duif (96%). Ze zijn blij met 

de opvoedkundige aanpak (95%) en wat het kind leert op school 

(95%). Volgens 87% van de ouders staat de school goed bekend. 85% 

zou andere ouders aanraden hun kind naar De Duif te sturen. Van de 

ouders is 77% tevreden over de vorderingen die hun kind maakt. 

 

7,8 

7,8 

7,4 

8,3 

7,8 
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Wat vinden ouders van De Duif belangrijk? 

1. De leerkracht  

2. Sfeer  

3. Begeleiding  

4. Persoonlijke ontwikkeling  

5. Kennisontwikkeling  

 

 

Ouders zijn blij met de leerkracht 

Ouders waarderen de leerkrachten op De Duif met een 8,6. Onze school 

wordt gewaardeerd ten aanzien van inzet en motivatie van de 

leerkracht (90%), mate waarin de leraar naar ouders luistert (89%) en 

vakbekwaamheid van de individuele leerkracht (89%). Ten aanzien van 

het onderwerp 'De leerkracht' noemden de ouders geen belangrijke 

kritiekpunten. 

 

 

Sfeer is goed 

De Duif wordt door de ouders met een 8,3 goed gewaardeerd ten 

aanzien van 'Sfeer'. Ouders waarderen de aandacht voor normen en 

waarden (95%), sfeer in de klas (92%) en omgang van de kinderen 

onderling (91%). Daarnaast zijn veel ouders tevreden over rust en orde 

in de klas (81%). Ten aanzien van het onderwerp 'Sfeer' noemden de 

ouders geen belangrijke kritiekpunten. 

 

 

Ouders tevreden over leerlingbegeleiding 

De Duif wordt door de ouders goed gewaardeerd ten aanzien van de 

'Begeleiding'. Ouders waarderen de omgang van de leerkracht met de 

leerlingen met een 8,0. 93% van de ouders is hierover tevreden. 

Daarnaast zijn veel ouders tevreden over aandacht voor pestgedrag 

(76%). Ten aanzien van het onderwerp 'Begeleiding' noemden de 

ouders geen belangrijke kritiekpunten. 

 

 

Persoonlijke ontwikkeling 

Persoonlijke ontwikkeling op De Duif wordt door ouders gewaardeerd 

met een 7,7. Onze ouders zijn tevreden over de aandacht voor 

uitstapjes en excursies (93%), aandacht voor gymnastiek (79%), 

aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling (78%) en aandacht 

voor godsdienst en levensbeschouwing (71%). 

Verbeterpunt: Minder tevreden zijn ouders over de aandacht voor 

creatieve vakken (24%). 

 

 

Kennisontwikkeling 

Op het gebied van kennisontwikkeling waarderen ouders De Duif met 

een 7,6. Het meest tevreden zijn de ouders over aandacht voor taal 

(81%) en aandacht voor rekenen (73%).  

Verbeterpunten: 22% van de ouders geeft aan dat er onvoldoende 

aandacht is voor extra uitdaging voor de leerlingen. 13% van de ouders 

vindt dat de aansluiting op het kennisniveau van de leerling kan 

verbeteren. Daarnaast is 12% van de ouders ontevreden over de 

aandacht voor het halen van goede prestaties. 

 

8,6 

7,7 

8,0 

7,6 

8,3 
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Schoolregels, rust en orde 

De Duif scoort zeer goed in de rubriek 'schoolregels, rust en orde'. Onze 

school krijgt van ouders een 8,5. Zij zijn tevreden over regels, rust en 

orde op school (92%) en de duidelijkheid van de schoolregels (89%). 

Daarnaast zijn veel ouders tevreden over opvang bij afwezigheid van 

de leraar (69%). Ten aanzien van deze categorie noemden de ouders 

geen belangrijke kritiekpunten. 

 

 

Contact met de school 

De Duif scoort zeer goed in de rubriek 'contact met de school'. Ouders 

geven de school een 8,6. Zij waarderen Social Schools als 

informatiemiddel (91%). Ze zijn tevreden over de gelegenheid om met 

de directie te praten (82%) en het functioneren van de 

medezeggenschapsraad (56%). Ten aanzien van het onderwerp 

'contact met de school' noemden de ouders geen belangrijke 

kritiekpunten. 

 

 

Schoolgebouw 

De ouders geven de waardering 'ruim voldoende' aan het schoolgebouw 

(7,3). Onze school wordt door de overgrote meerderheid van de ouders 

gewaardeerd ten aanzien van sfeer en inrichting van het schoolgebouw. 

86% van de ouders is hierover tevreden. 

Verbeterpunten: minder tevreden zijn ouders over het uiterlijk van het 

gebouw (19%) en hygiëne/schoonmaak en netheid in de school (16%). 

 

 

Omgeving van de school 

De ouders geven onze school een 'voldoende' voor de omgeving van de 

school (6,5). Over de veiligheid op het plein is 95% van de ouders 

tevreden. 

Verbeterpunten: Minder tevreden zijn ouders over de veiligheid op weg 

naar school (62%) en de speelmogelijkheden op het plein (26%). 

  
Schooltijden 

95% van de ouders is tevreden over de schooltijden. 86% is tevreden 

over het lunchen en overblijven tussen de middag. De schooltijden 

worden gewaardeerd met een 9,2. 
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8,6 

9,2 
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