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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 over de jaarschijf 2018-2019. 

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 2019-2020. 

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

van De Duif als een groeiende school in ontwikkeling naar een kindcentrum. De 

samenwerking met de opvang is geïntensiveerd. De Duif is een open en sociale, veilige  

school, waar we doelgericht leren. Kinderen kunnen laten zien wat zij kunnen en we halen 

eruit wat erin zit!  

Namens het team van CBS de Duif 

Annemiek van de Vliet 

Directeur 

September 2019 

 

 

 

  

 

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

 

Het leerlingaantal op De Duif blijft groeien. Veel 

nieuwe leerlingen zijn afkomstig uit 

nieuwbouwprojecten in Heiloo West, maar ook 

steeds meer uit andere wijken in Heiloo. Juist in 

deze situatie van groei houden wij vast aan ons 

principe om alle leerlingen goede zorg te bieden en 

voor de leerkrachten een prettige werksituatie te 

garanderen. 

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

Kinderopvang bieden wij 4x per week voor- en naschoolse opvang  en peuteropvang. 

Daarnaast bieden wij dyslexiebegeleiding/ONL, verzorgd door de Onderwijs 

Begeleidingsdienst en kinderfysiotherapie, verzorgd door fysiopraktijk Nelissen. De 

samenwerking met Forte Mariënstein is versterkt door het volgen van gezamenlijke 

studiedagen. Er zijn concrete stappen gezet op het gebied van Kindcentrumontwikkeling.  

De resultaten van de ROUTE-8 eindtoets van groep 8 waren boven het landelijk gemiddelde 

niveau. De resultaten van de midden- en eindtoetsen van het CITO leerlingvolgsysteem 

van de groepen 3 t/m 8 waren op niveau.   

Door langdurige ziekte van een fulltime teamlid is het ziekteverzuim dit schooljaar 

aanzienlijk hoger dan op andere Tabijnscholen. De werkdruk blijft een aandachtspunt in al 

onze activiteiten. Er is intensief geïnvesteerd door werkdrukgelden in te zetten voor 

werkdrukvermindering in alle groepen, door inzet van extra ondersteuning. 

 

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 instroom van nieuwe kleuters uit de 

omliggende wijken;  

• aanzienlijke horizontale instroom, afkomstig van omliggende scholen; 

• en een groeiend aantal leerlingen vanuit nieuwbouwprojecten en verhuizingen. 

De Duif is schooljaar 2018-2019 op 1 augustus gestart met 206 leerlingen. In de loop van 

het jaar stroomden 27 nieuwe leerlingen in en gingen 3 leerlingen verhuizen. Aan het einde 

van het schooljaar had De Duif 230 leerlingen. 31 leerlingen van groep 8 stroomden eind 

juli uit naar het voortgezet onderwijs.  

Op 1 oktober 2018 telde De Duif 208 leerlingen. Ten opzichte van het jaar daarvoor was 

dat een groei van +9%.   
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Ontwikkeling leerlingaantallen CBS de Duif 2009-2019 

Leerlingen  

Per 1 oktober  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Leerlingen  
CBS de Duif 

147 148 157 165 170 162 165 169 190 208 215 

Groei t.o.v. 
vorig school-

jaar 

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

 

2.2 Uitbreiding met de Duivenvleugel 

 
De afgelopen jaren heeft De Duif zich ontwikkeld van één 

van de kleinste scholen van Heiloo tot één van de grotere 

scholen in de gemeente. In schooljaar 2018-2019 werken 

wij voor het eerst met 9 groepen. Groep 3 is gesplitst in 

groep 3A en 3B. Om een extra groep te kunnen 

huisvesten is de school uitgebreid met een 

noodvoorziening met het lokaal van groep 8, een kantoor 

en toiletgroep. Deze Duivenvleugel is op de eerste 

schooldag feestelijk geopend door de 

onderwijswethouder, Tabijn bestuursvoorzitter en de 

leerkracht van groep 8. 

 

2.3 Ontwikkeling kindcentrum 

 

In mei 2018 ging het team van De Duif op bezoek bij kindcentrum Het Mozaïek in Broek 

op Langedijk. In september 2018 hadden de teams van De Duif en Forte de eerste 

gezamenlijke studiedag. Dit was de kick-off voor de teams van Forte en De Duif voor de 

kindcentrumontwikkeling. De teams hebben gezamenlijk op het strand een vlieger 

gebouwd, onder het motto: “Samen werken aan iets nieuws”.   

• Aansluitend is een stuurgroep opgericht, bestaande uit MT leden en teamleden van 

beide teams. Zij hebben een bijdrage geleverd aan de visieontwikkeling. 

• Met de input van de studiedag heeft de stuurgroep een gezamenlijke visie ontwikkeld. 

• Op 22 januari 2019 vond een ouderklankbord-avond plaats met reflectie op de 

gezamenlijke visie. 

• In februari 2019 slaagde de directeur voor de 

opleiding tot Kindcentrumdirecteur, na de 

succesvolle presentatie van de IKC businesscase. 

• De tweede stuurgroep bijeenkomst, ter 

voorbereiding op de tweede gezamenlijke studiedag 

vond plaats aan het einde van het schooljaar. 

• Gedurende het schooljaar vonden al een aantal 

gezamenlijke activiteiten plaats: Kinder-

boekenweek, open dagen, Sinterklaas, 

Voorleesdagen, voorleesactiviteiten etc.  
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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.  

• De Kanjertraining zetten wij in 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 alle groepen;  

o Kanjer-startweek bij het begin van het schooljaar; 

o Kanjer-ouderlessen in alle groepen; 

o Eenduidige informatie naar ouders via nieuwsbrief en website; 

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

van onze werkwijze van de Kanjertraining. Daarmee borgen we de doorgaande 

lijn;  

o Alle groepsleerkrachten zijn gecertificeerde Kanjertrainers.  

• Om een veilig schoolklimaat te behouden, heeft de bovenbouw deelgenomen aan de 

“Week van het respect”. Zij kregen daarvoor bezoek van de onderwijswethouder. In 

alle groepen is aandacht besteed aan de “Week tegen kindermishandeling.” Groep 8 

kreeg regelmatig preventief bezoek van de wijkagent en volgde een voorlichting van 

Buro Halt. 

• Versterking van het groepsproces; naast de startweek van de Kanjertraining 

verzorgden wij in alle groepen uitjes die de groepsbinding versterken. Schoolreisje van 

groep 3 t/m 6 en  schoolkamp van groep 7 vinden voortaan plaats in het begin van het 

schooljaar. Groep 5 mag na het schoolreisje op school eten, groep 6 slaapt een nachtje 

op school. Het schoolkamp van groep 8 naar Texel, en het schoolreisje van de kleuters 

naar de Batavier vinden nog wel aan het einde van het schooljaar plaats.  

• 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. Voor 

oudercommunicatie zijn wij overgestapt op Social Schools 3.0. Ruim 100 ouders 

hadden zich aangemeld voor de ouderinformatieavond in alle groepen aan het begin 

van het schooljaar. De avond werd goed bezocht en door ouders bijzonder 

gewaardeerd.  

• 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, organiseren van wieltjesdag (2 dagen), de sponsorloop, een groepspicknick 

en invoering van de WC-beker. 

• In de MR, ouderraad en klankbordgroep denken ouders actief mee over de 

ontwikkelingen op school. De oudergeledingen verzorgen 

koffie-ochtenden voor nieuwe ouders. Op verzoek van de 

oudergeledingen organiseerde De Duif een ouderavond over 

‘kind en media’ verzorgd door een deskundige, in januari 

2019. 

• Maatschappelijke betrokkenheid blijkt dit schooljaar uit 

een gift van € 3.500,- voor stichting Forza4Torre. Dit bedrag 

is bijeengebracht met een sponsorloop voor het goede doel. 

Een deel van de opbrengst van de sponsorloop is bestemd 

voor verlichting van het podium van De Duif. 
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3.2 Presenteren 

 

Kinderen op De Duif leren al vroeg om hun talenten te 

presenteren aan anderen. Door te laten zien wat ze 

kunnen, leren kinderen om zich in anderen in te leven en 

mee te leven. Ze zijn niet bang om hun mening te geven en 

kunnen goed omgaan met kritiek.  

 

Alle kinderen op De Duif volgen de speciaal ontwikkelde leerlijn ‘Presenteren’. Deze 

leerlijn is onderdeel van ons cultuurbeleidsplan en op deze manier is presenteren verankerd 

in ons onderwijs.  

• Leerlingen van De Duif leren hun vorderingen uitgebreid en breed te presenteren. 

Hierbij horen ook het bedenken, voorbereiden, redigeren, het regelen en de uitvoering 

van de presentatie. In alle thema’s die op school behandeld worden zijn elementen van 

presenteren opgenomen. De vorderingen van kinderen op dit gebied zijn terug te 

vinden in het rapport. 

• Leerlingen presenteren in de klas, aan elkaar en aan ouders tijdens boekpresentaties, 

projecten, en presentatiemarkten. Zij zetten daarbij verschillende vaardigheden in, 

zoals stop-motion filmpjes maken, werken met greenscreens, powerpointpresentaties, 

prezi’s of andere presentatievormen. 

• Presenteren werd dit jaar zichtbaar tijdens 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. Daarnaast presenteren leerlingen tijdens de 

afronding van thema’s in de groepen en tijdens de Duif ’s in tentoonstelling in februari 

2019. 

• De kerstviering wordt gemaakt door en voor 

leerlingen, zij spelen een rol in de kerstviering, spelen in 

het kerstverhaal of spelen in het kerstorkest. Alle ouders 

zijn bij de viering aanwezig in de Ter Coulsterkerk. Na 

de viering genieten de kinderen van een kerstdiner in 

hun groep en borrelen ouders in de aula. 

• De leerlingen van groep 3 presenteerden alle letters die 

zij geleerd hebben aan hun ouders tijdens het 

“Letterfeest” in de aula. 

• Tijdens het slotfeest verzorgden alle groepen samen 

een muzikale presentatie met als thema “feest”. Onder leiding van “Dans in school” 

studeerde elke groep een optreden in. De voorstelling werd gepresenteerd op het plein 

met alle ouders als publiek. Aansluitend verzorgde het team het slotfeest als bedankje 

voor alle ouders voor hun inzet gedurende het schooljaar. 

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 stapten wij over naar Social 

Schools 3.0. 
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3.2.1 Overzicht presenterende activiteiten 

 

De leerlingen hebben zich in het schooljaar 2018-2019 van 

hun beste kant laten zien tijdens bijeenkomsten en 

evenementen op het gebied van: 

 

Aandachtsgebied De Duif presenteert zich 

Sport Schoolkorfbal, Schoolvolleybal, schoolvoetbal, 

schoolschaaktoernooi, sportdagen, schaatsen op de Meent, 

RaboAZ Foodtour, Red je vriendje in de Hoornse Vaart, 

golfclinic, tennisclinic, kleutersportdag, Cross-fit les, 

Maalwaterrun, avondvierdaagse, sponsorloop/obstacle run en 

waterfeest. 

Maatschappelijke 

betrokkenheid 

Bezoek huisvuilcentrale, rioolwaterzuivering, reddingsbrigade, 

bezoek brandweer/politie, sponsorloop voor Forza4Torre, 

RaboAZ Foodtour. 

Taal & lezen Kinderboekenweek, kinderboekenmarkt, Voorleeswedstrijd in 

groep 8, Voorleeskampioenschap in de bibliotheek, 

verhalenverteller in groep 6,  tutorlezen, bibliotheek op school, 

letterfeest groepen 3, Voorleesdagen samen met de 

peuteropvang. 

Cultuur Bezoek aan het museum voor oudheden in Leiden, Bezoek VOC 

schip Amsterdam, Voorstelling Zandkapers, Dansvoorstelling 

kleuters Dans in de klas, theatervoorstellingen voor alle 

groepen, Bakkerij museum, bezoek aan een bakkerijbedrijf, 

Ecomare. Kleuters bezoeken film Fabeltjeskrant, film première 

De Ontdekking, bezoek Ter Coulsterkerk en Witte kerk Heiloo 

Muziek Kerstorkest met optreden in de Ter Coulsterkerk, 

dansworkshop Dancerous, workshops 123ZING…en drama-

online 

Burgerschapskunde wandeling Heiloo in oorlogstijd, bezoek Witte kerkje. Bezoek 

van wethouders aan de school en in de groepen, Plastic soep-

milieudag, Wereld Natuur Fonds workshop, verkeersexamen, 

De Derde Kamer/ Prinsjesdag 

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

met tentoonstelling na afloop. Film première de Ontdekking 

Techniek Promotie Event Techniek (PET) Alkmaar, Girlsday groep 7 en 8. 

Duif ’s in workshops programmeren, microbits, deelname 

Legoleague, programmeren voor kleuters, dag van de 

wetenschap (gr 5 t/m 8). Wekelijks circuit Breinplein. 

Programmeren en 3D printen, 

Natuur Boerderijbezoek, bezoekerscentrum De Hoep, IVN excursies, 

bezoekerscentrum Parnassia, bezoekerscentrum Poelboerderij, 

Waterzuivering, Boerderij Ter Coulster, een melkveebedrijf, 

milieu educatie (omgeving rondom de school schoonhouden). 

Klimaatbus 

Veiligheid Verkeersexamen theorie, fietsexamen, voorlichting Buro Halt, 

dode hoek-les, verkeer 
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3.3 Doelgericht leren 

 

• Nieuwe methodes: voor Engels werken de 

groepen 1 t/m 6 met Groove.me. De Groepen 7 en 

8 werken dit jaar voor het eerst met Stepping up. 

Gedurende dit schooljaar is er een nieuwe methode 

voor technisch lezen gekozen: Karakter. Deze 

methode zal in 2019-2020 worden ingevoerd. Ook 

voor wereldoriëntatie heeft De Duif een nieuwe 

methode gekozen: Blink geïntegreerd, waarmee 

wij starten in september 2019. 

• Dit schooljaar is het werken met blokplannen voor taal, spelling, rekenen en 

begrijpend lezen voortgezet. Het werken met blokplannen is doorgevoerd in de groepen 

3 t/m 8.  

• Naast de blokplannen zijn onderwijsplannen ontwikkeld voor de kernvakken taal, 

spelling, rekenen en begrijpend lezen en voor het houden van leerlinggesprekken. In 

deze onderwijsplannen zijn de doelen voor groep 1 t/m 8 vastgelegd. 

• In alle groepen wordt leren zichtbaar gemaakt door de leerdoelen per les op het 

bord te benoemen: Ik leer:……. Ik kan:…………… ik weet;……….. Daarnaast werken alle 

groepen met een datamuur. 

• De leerlijn voor beter presterende leerlingen, met behulp van materialen uit de 

methode  Levelwerk, is voortgezet. Dit schooljaar werken leerlingen van groep 1 t/m 8 

met deze leerlijn.  

• Bovenbouwleerlingen konden deelnemen aan een pilot in samenwerking met VO, 

met als doel ons lesaanbod te verbreden en te verdiepen voor leerlingen die extra 

uitdaging nodig hebben. Onder leiding van een docent van het VO leren kinderen 

programmeren en zelf een 3D printer bouwen. In het tweede halfjaar werkte een groep 

leerlingen aan een geschiedenisproject op het PCC. De leerlingen sloten beide projecten 

af met een presentatie voor de ouders. Daarnaast hebben de leerlingen van groep 8 

een les Chinees gevolgd op het Jac. P. Thijsse College. 

• De Duif heeft o.l.v. de intern begeleider 3 blokken ‘leren leren’ voortgezet. Aan dit 

project hebben 10 leerlingen deelgenomen uit groep 4 t/m 6 die meer uitdaging nodig 

hebben of kunnen werken aan een betere leerhouding. Het project is afgesloten met 

een presentatie aan de ouders. ‘Leren leren’ maakt deel uit van het leerstofaanbod.  

• Leerlingen die moeite hebben met lezen, werken met BOUW. Onder begeleiding van 

een oudertutor werken zij op school online aan het programma. Leerlingen van de 

bovenbouw hebben ook als tutor de BOUW lessen begeleid. 

• In 2019 behaalden de leerlingen van groep 8 

een score bij de ROUTE 8 eindtoets die ruim 

boven het landelijke gemiddelde lag.  

• Voor de kleuters is dit jaar het 

observatiesysteem KIJK verder doorgezet. De 

kleuterleerkrachten werken met 17 

ontwikkelingslijnen die zij observeren. De KIJK 

rapportage vervangt het Duif-rapport in groep 

2. Daarnaast zijn de thema’s gekoppeld aan de 

SLO ontwikkeldoelen.  
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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 en daardoor verankerd binnen het 

lesprogramma. 

• Wekelijks staat BreinPlein op het lesrooster in alle 

groepen. Vanaf 1 maart 2019 zijn er vanuit de 

werkdrukgelden onderwijsassistenten beschikbaar 

die de groepen hierbij wekelijks begeleiden.  

• De leerlingen van groep 8 hebben meegedaan aan  

Girlsday, gericht op het stimuleren van 

bètavakken. Zij bezochten een verzekeraar. De 

jongens hebben op deze dag geprogrammeerd.  

 

Dit schooljaar is het cultuurbeleidsplan van start gegaan. Het accent van het 

cultuuraanbod lag op dramlessen en dansen. Binnen het cultuurprogramma hebben alle 

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

afgesloten met een slotfeest, dat volgens het cultuurbeleidsplan is vormgegeven. Twee 

collega’s volgden de opleiding tot cultuurcoördinator en zijn daarvoor gecertificeerd. 

 

• De leerlingen hebben dit schooljaar tijdens 

de Duif ’s in workshops kunnen deelnemen 

aan lessen programmeren, werken met PVC, 

knutselen en diverse creatieve technieken. 

De vier workshops zijn afgesloten met een 

presentatie tijdens de Duif ’s in 

tentoonstelling.  

• In het sportaanbod van sport@school 

hebben de leerlingen gedurende de 

sportlessen kennis gemaakt met o.a. 

basketbal, hockey, schaatsen, Reddend 

zwemmen, tennisles en een golfclinic.  

• Onze leerlingen gaan allemaal tenminste 2x 

per jaar op excursie. Deze excursies 

hebben een educatief karakter en 

behandelen school gerelateerde thema’s. De 

Steunvereniging financiert deze excursies. 

Zie hiervoor het overzicht in paragraaf 3.2.  
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4  Onderwijsontwikkeling 

 

4.1  Realisatie doelen jaarplan 2018-2019 

 

De doelen uit het schooljaarplan zijn voor het grootste 

deel gerealiseerd. Doelen die nog niet geheel zijn 

gerealiseerd, zijn opgenomen in het jaarplan 2019-2020. 

Zie daarvoor de bijlagen in hoofdstuk 10.   

Ontwikkeling kindcentrum 

Visieontwikkeling en afstemming pedagogisch beleid 

Behaald resultaat • Mei 2018: oriënterende studiedag op het Mozaïek in 

Langedijk met team van De Duif.  

• 12 september 2018: gezamenlijke studiedag teams De 

Duif en Forte met aansluitend teambuildingactiviteit: 

samen een grote vlieger bouwen. Doel van de studiedag: 

kennismaken en samen bouwen aan iets nieuws.  

• Breed gedragen visie ontwikkeld voor een kindcentrum 

op De Duif: Het kind en een brede ontwikkeling staan 

centraal in onderwijs, opvang en zorg. 

• Bezoek Verus, deskundige identiteit in relatie tot IKC. 

(12-6-2018). 

 

Profielpijler: Presteren 

Doel 1: Leren op hoog niveau 

Behaald resultaat • Het leerlinggesprek is geprofessionaliseerd voor de 

groepen 4, 6 en 8.  

• Techniek van het voeren van kindgesprekken en het 

stellen van doelen zijn aangeleerd. 

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

Ik weet….. ik leer….. 

• Deelname leidinggevende aan Werkgroep Leren op hoog 

niveau. 

 

Profielpijler: Presteren 

Doel 2: Kwaliteitszorg PDCA  cyclus, borgen  schoolstreefdoelen behalen 

Behaald resultaat • Dagelijks gebruik van EDI model en coöperatief leren 

wordt ingezet in alle groepen. 

• Wij werken met blokplannen en het onderwijsplan 

(rekenen, spelling, begrijpend lezen). 

• Collegiale consultaties en flitsbezoeken hebben 

plaatsgevonden in alle groepen door het MT. 

• Het EWS wordt planmatig uitgevoerd: analyse van 

resultaten en bijsturing en besproken met het bestuur. 

• Kleuterleerkrachten zijn geschoold in het werken met  

observatie/registratiesysteem KIJK! 

• 3x per jaar zorggesprekken met IB. 

• Streefdoelen worden gehaald. (zie ook 3.3.1 

opbrengsten). 

• 4x per jaar houden wij consultatiegesprekken met een 

orthopedagoog. 
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Profielpijler: Presenteren 

Doel 3: Leergebied culturele vormig versterken. 

Behaald resultaat • Opleiding ICC cultuurcoördinator gevolgd door 2 

leerkrachten. 

• Cultuurbeleidsplan ontwikkeld en ingevoerd, activiteiten 

gevolgd van de cultuurloper. 

• 18 april 2019: studiedag met implementatie methode 

drama-online.  

• Invoering checklist presentaties tijdens de weeksluiting. 

• Het werken met 123Zing is gecontinueerd en groep 8 

kreeg zangcoaching.  

• Kinderboekenweek i.s.m. Forte en afgesloten met een 

tentoonstelling in oktober 2018 

• Kerstorkest met optreden tijdens kerstviering in de Ter 

Coulsterkerk met leerlingen van groep 5 t/m 8. 

• 4 Workshops Duif ’s in afgesloten met presentaties 

tijdens Duif ’s in tentoonstelling. 

• Elke groep krijgt een geoormerkt groepsbudget van € 

200,- voor cultuuractiviteiten. 

• Eerste samenwerking met peuteropvang tijdens 

Kinderboekenweek, Sint en Kerst. 

• De directeur neemt namens de directeuren van het PO in 

Heiloo deel aan de werkgroep “Alle leerlingen stralen” 

over cultuurbeleid i.s.m. gemeente, muziekschool en 

cultuurmedewerkers. 
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 Profielpijler: Presenteren 

Doel 4: Leergebied ICT en wetenschap & techniek verbeteren  

Behaald resultaat • Technieklessen en programmeerlessen gegeven tijdens 

Duif ’s in workshop. 

• Technieklessen ingeroosterd m.b.v. de techniektorens. 

• ICT leskisten Tabijn geïmplementeerd. 

• Lessen BreinPlein gegeven door onderwijsassistent in alle 

groepen, gefinancierd uit werkdrukgelden. 

• Deelname aan Tabijn LegoLeague wedstrijd 2018-2019. 

Eerste prijs gewonnen voor sportiviteit! 

• Wetenschapsdag 3-10-2018 – groep 5 t/m 8. 

• Projectdag Plastic Soep schoolbreed medio 2018-2019 

• Klimaatbus op school i.s.m. Forte. 

• Programmeren met kleuters (Bbot). 

• Schaaklessen ter voorbereiding op het schaaktoernooi 

november 2018 en scholentoernooi in Hoorn. 

• Aanschaf van 30 Chromebooks en verrijdbare kast. 

 

     

Profielpijler: Open en respectvol 

Doel 5: 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 tijdens informatieavond en laagdrempelige en 

open communicatie. 

• Ouderavond kind en media in januari 2019. 

• Migratie naar Social Schools 3.0. 

• Minimaal 2x per week van elke groep een bericht op 

Social Schools. 
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Profielpijler: Open en respectvol 

Doel 6: 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. 

• 12 september 2018 studieochtend Klasse(n)kracht 

(forming, storming, norming in de groep). 

• Kanjertraining is voortgezet: herhalen en levendig 

houden van de sociale vaardigheidslessen. Kanjertraining 

wordt ook toegepast op de BSO. 

• Kanjertraining = aandachtspunt tijdens informatieavond 

voor ouders.  

• In de eerste schoolweken van het jaar volgen wij de 

Kanjertraining startweek in alle groepen. 

• Regelmatig Kanjer-kleuterstart voor nieuwe instroom. 

• Gedurende het jaar worden in alle groepen ouder-

kanjerlessen gehouden. 

• 15 oktober verplichte nascholing/certificering team (ook 

een PM-er van Forte) 

• Kanjerregels zijn zichtbaar in alle groepen. 

• Twee keer per jaar wordt de sociale veiligheid gemeten in 

de groepen 6, 7 en 8 met behulp van KANVAS, een 

instrument uit de Kanjertraining. 

• Ouderavond Kind en (Social) media in januari 2019. 

 

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 over identiteit en kindcentrum in mei 

2018. 

• Weekopening gesplitst in onderbouw (groep 1 t/m 4) en 

bovenbouw (groep 5 t/m 8) in de aula. 
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Profielpijler: Talentontwikkeling 

Doel 8: Profielpijler modern en eigentijds wijzigen in talentontwikkeling.  

Behaald resultaat • Talentontwikkeling op De Duif en in de voorschoolse en 

peuteropvang is in de visieontwikkeling van een 

kindcentrum meegenomen. 

• Talentontwikkeling schoolprofiel is geactualiseerd, met 

meer aandacht voor talentontwikkeling. 

 

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.  

• Nieuwe methodes voor Engels ingevoerd: Groove.me in 

de groepen 1 t/m 6 en Stepping up in groepen 7 en 8.  

• Nieuwe methode 123Zing gecontinueerd. 

• Nieuwe methode drama-online geïntroduceerd 

• Pilot Plusklas PCC voor leerlingen groep 7+8. 

Programmeren en 3D printer bouwen en een 

geschiedenisproject.  

• Teamscholing zie nascholingsbeleid. 
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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:  

• NT 2 leerlingen, met Nederlands als tweede taal; 

• Leerlingen met een leerlinggebonden budget; 

• Leerlingen met begeleiding vanuit Visio; 

• Start pilot Taalimpuls: een bovenschools initiatief gericht op taalondersteuning voor 

het jonge kind (april-oktober 2019). 

 

• 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. 

• De leerlijn voor beter presterende leerlingen is voortgezet. De groepsleerkracht 

begeleidt de leerlingen daarbij zelf, met behulp van materialen van Levelwerk. 

• 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. 

• Daarnaast zijn er op school ambulante begeleiders actief van Heliomare en Leerloop. 

 

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 (samenwerking beëindigd in juli 2019). 

• Kinderfysiotherapie Nelissen, iedere woensdag/vrijdag. 

• Visio begeleiding  

• Viertaal REC 2 begeleiding. 

• Pilotklas Heiloo taalimpuls jonge kinderen. 
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6 Personeel en organisatie 

6.1 Groepsindeling 

 

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

begeleider, bouwcoördinatoren, groepsleerkrachten en een leraar-ondersteuner. 

Daarnaast wordt het team in haar werkzaamheden ondersteund door een medewerker 

communicatie/administratie, ouders, vrijwilligers en stagiaires. 

 

Groep 1-2A  groepsleerkracht ma, di 

Groep 1-2A  groepsleerkracht wo t/m vr 

Groep 1-2B  groepsleerkracht ma, di 

Groep 1-2B  groepsleerkracht wo t/m vr 

Groep 3A groepsleerkracht ma, di, wo, vr 

Groep 3A groepsleerkracht do 

Groep 3B groepsleerkracht ma t/m vr 

Groep 4  groepsleerkracht ma t/m vr 

Groep 5 groepsleerkracht ma t/m do 

Groep 5  groepsleerkracht vr  

Groep 5 – zij-instromer groepsleerkracht Ma t/m vr 

Groep 6 groepsleerkracht ma, di, wo 

Groep 6 groepsleerkracht do, vr 

Groep 7 t/m 1-3-2019 groepsleerkracht ma t/m vr 

Groep 7 vanaf 1-3-2019 groepsleerkracht ma, di, vr 

Groep 7 vanaf 1-3-2019 groepsleerkracht wo, do 

Groep 8 groepsleerkracht ma, di 

Groep 8  groepsleerkracht wo t/m vr 

Ondersteuning leraar-ondersteuner ma t/m vr 

 onderwijsassistent vanaf 1-3-2019 wo, do 

 onderwijsassistent vanaf 1-3-2019 wo-do-vr 

Directie directeur ma t/m vr 

Communicatie en administratie medewerker ma en do 

 

Toelichting 

• In verband met de grote instroom van kleuters kregen de kleuterleerkrachten 

ondersteuning van twee onderwijsassistenten, gefinancierd uit de werkdrukgelden.  

• De leerkracht van groep 7 kreeg per 1/3/19 een aanstelling bij een andere school van 

Tabijn en werd vervangen door een groepsleerkracht samen met een LIO Stagiair 

• Eén leerkracht kreeg per 1-7-2019 een vaste aanstelling op De Duif.  

• Twee collega’s kregen een vaste Tabijn-flexpool aanstelling in juli 2019. 

• Een onderwijsassistent werd in januari 2019 aangesteld als leraar-ondersteuner, en  

heeft werktijd vermindering aangevraagd voor 4 uur per week tot 31-7-2019. 

• Vanuit de Lerarenbeurs werd 1 dag per week een leerkracht vervangen i.v.m. 

studieverlof. 

• Een zij-instromer behaalde in juli 2019 het versnelde PABO diploma. 
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6.2 Functiehuis 

 

Functiehuis CBS de Duif 

Functie  Aantal Schaal  WTF 

Directeur  1 DC 1,0 

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/leraar ondersteuner 3 OOP 1,00 

Administratieve ondersteuning  1 flexibel - 
 

*Wegens ziekte was de leerkracht/bouwcoördinator het gehele jaar afwezig. 

 

6.3 Professionalisering 

 

Teamnascholing zie Jaarplan 2018-2019 

• Storming-norming-forming: Klass(n)kracht 

• Certificering Kanjertraining (15/10/18) 

• Netwerkbijeenkomsten Tabijn 

• Studiedag KIJK (kleuterleerkrachten) 

• Studiedag blokplannen 

• Studiedag visieontwikkeling en bezoek IKC 

• Studiedag Cultuurloper en presentatievaardigheden 

• Culturele vorming, muziek, dramalessen 

 

Individuele teamleden volgen een opleiding of nascholing op 

het gebied van: 

• BHV: de bedrijfshulpverleners zijn weer gecertificeerd. 

• Individuele basistraining - Kanjertraining, 

• Opleiding tot Kindcentrumdirecteur (leidinggevende) 

• Opleiding Integrale leescoördinator  

• Social Schools, migratie naar Social Schools 3.0 

• Interculturele communicatie*, schoolprofilering en 

onderwijsmarketing (Dyade)*  

 

* Door de deelnemer zelf gefinancierd 
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Teambuildingsactiviteiten 

• Startdag in augustus 2018. 

• Teamstudiedag 18 september 2018; samenwerken 

aan iets nieuws (vlieger bouwen).  

• Dag van de leerkracht, 5 oktober 2018. 

• Gezamenlijke, verzorgde lunches  tijdens alle 

studiedagen. 

• “Hei-dag’’ met het MT in het Ruijterhuis juni 2019: 

evaluatie 2018-2019 en brainstorm 2019-2020. 

• Attentie voor de teamleden en medewerkers tijdens 

de Dag van de leerkracht, kerst, sint, einde van het 

schooljaar. 

• Jaarafsluiting: teamuitje met bowling en etentje. 

 

6.4 Ziekteverzuim 

 

Het ziekteverzuim op De Duif is historisch hoog: 9,4% ten opzichte van eerdere jaren 

(0,7% in 2017). Ook ten opzichte van andere Tabijnscholen ligt dit percentage aanzienlijk 

hoger. 

• Oorzaak hiervan is de langdurige ziekte van een leerkracht/bouwcoordinator. Sinds 14 

november 2017 is deze ziekgemeld tot heden (oktober 2019). Op eigen verzoek is het 

onbetaalde verlof met terugwerkende kracht vanaf 1-1-18 weer omgezet in 1 WTF.  

• Vanaf 01-11-17: 0,575 WTF 

• Vanaf 01-01-18 t/m 31-07-18: 1 WTF + UWV 

• Een teamlid is als gevolg van een operatieve ingreep ongeveer 6 weken afwezig 

geweest van tussen de kerst- en voorjaarsvakantie.  

 

6.5 Jubilea 

 

Afgelopen jaar waren er geen jubilea op De Duif. 

 

6.6 Team De Duif in actie 

 

Het team heeft in nauwe samenwerking met de personeelsgeleding van de 

medezeggenschapsraad afspraken gemaakt voor het werkverdelingsplan en de 

afspraken voor de vermindering van de werkdruk. Met dit plan is teambreed ingestemd. 

• Tijdens de stakingsdag in oktober 2018 heeft het team samen gesproken over de 

gewenste situatie om werkdruk te verminderen.  

• Tijdens de geplande actiedag op 15 maart 2019 heeft het team van De Duif besloten 

het werk niet neer te leggen, maar gewoon les te geven. Wel heeft het team de actie 

gesteund. 

Tijdens de studiedag in maart 2019 heeft het team besloten op welke wijze de toegekende 

werkdrukgelden konden worden besteed. De voorkeur van het team was om het geld in 

te zetten om de werkdruk in alle groepen evenredig te verlichten door extra inzet van 

onderwijsassistenten in alle groepen.  
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7 Ouders 

7.1 Medezeggenschapsraad De Duif 

 

Jaarverslag MR De Duif 2018-2019 

 

Bezetting oudergeleding 

• Voorzitter 

• Ouderlid (aangetreden augustus 2014, aftreden op 1-7-2019) 

• Ouderlid (afgetreden 1-2-2019) 

 

Nieuwe ouderleden 

• Nieuw ouderlid is vanaf 1-2-2019 stemgerechtigd MR lid.  

• Nieuw ouderlid is vanaf 1-7-2019 stemgerechtigd MR lid. 

 

Bezetting leerkrachtengeleding 

• Leerkrachtlid (aangetreden in 2018) 

• Leerkrachtlid (aangetreden januari 2017)  

• Leerkrachtlid (aangetreden januari 2017) 

 

Tijdens een etentje in juni 2019 heeft de MR afscheid genomen van de uittredende MR 

leden en de nieuwe leden welkom geheten.  

 

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

volgende onderwerpen zijn onder andere ter sprake gekomen: 

• Kindcentrumontwikkeling; 

• Levensbeschouwing; 

• De begroting 2019-2020 is in november 2018 besproken. De MR heeft ingestemd met 

de schoolbegroting;  

• Groei van De Duif en hierbij passende maatregelen; 

• Formatie, personeelsbeleid  en groepssamenstelling 2019-2020; 

• Vacatures en vaste aanstellingen op De Duif: benoemingen/vaste aanstellingen; 

• Citotoetsen en overstap van Cito-Eindtoets naar Route8; 

• Werkverdelingsplan 2019-2020 en werkdrukvermindering; 

• Jaarplan 2019-2020 en nascholingsbeleid 2019-2020; 

• Schoolgids 2019-2020 en vakantierooster 2019-2020; 

• Kennisname van het Schoolplan 2019-2023; 

• Nieuwe methodes voor zaakvakken, Engels en technisch lezen. 

• Arbo zaken, ontruimingsplan en Risico Inventarisatie (RIE) 

• Huisvesting, overleg gemeente over verkeerssituatie en verlichting. 
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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. Namens het team van de Duif namen twee teamleden deel aan de Ouderraad. 

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, het schoolvoetbaltoernooi, schoolkorfbaltoernooi, 

obstaclerun/sponsorloop. 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, met de plaatsing van de Duivenvleugel en de daarmee gepaard 

gaande herinrichting van de Pastoor van Muyenweg. Na elke vakantie waren er 

luizencontroles. 

• 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 

• Drie ouders namen afscheid van de OR. 

• Vier ouders namen hun taken over, 

• Het penningmeesterschap van de 

steunvereniging werd overgedragen aan een 

nieuwe ouder, die namens de SV deelneemt 

aan de OR. 

Hoogtepunten van het afgelopen schooljaar: 

• Kerstviering met kerstdiner in alle groepen en 

kerstborrel voor ouders. 

• Forza4Torre sponsorloop  

• Slotfeest verzorgd door Dans in School.  
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7.3 Steunvereniging De Duif  

 

In 2018-2019 bestond de Steunvereniging uit de volgende 

personen: 

• Voorzitter 

• Penningmeester 

 

Inkomsten 

Er is voor 217 kinderen een ouderbijdrage betaald. De vrijwillige ouderbijdrage wordt 

vastgesteld op € 50,00 per kind.  Start een instromer of starter na januari in het schooljaar, 

dan wordt een pro rata bedrag van de ouderbijdrage gevraagd, daar er al een aantal 

vieringen heeft plaatsgevonden. Belangrijkste inkomsten zijn: 

• De vrijwillige ouderbijdrage      €       10.840,00 

• Opbrengst kleding inzameling bags2school   €     368,00 

• Sponsorloop       € 5.952,49 

   

Uitgaven 

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

Daarnaast is er afgelopen schooljaar een groot bedrag naar het goede doel en sport 

shirts gegaan. De belangrijkste uitgaven zijn:        

• Schoolreisjes/kamp      €  5.659,01   

• Vieringen          €  3.211,24   

• Excursies        €  1.655,46  

• Sponsorloop       €  3.523,88 

• Sportshirts voor de groepen 1-2-3-4    €             887,26 

 

Liquide middelen per 1/8/2019: 

• Kas         €        101,50 

• Rekening ING Courant         €           83,73 

• Spaarrekening ING               € 8.574,59 

Hieronder treft u de financiële verslaglegging aan over 2018-2019. 

 

Financieel verslag 1/8/2018 t/m 31/7/2019

Opbrengsten Uitgaven

Ouderbijdragen 10.840,00 Schoolreisjes/Kamp 5.659,01

Bags2school 367,50 Vieringen 3.211,24

Rente Inkomsten 2,73 Excursies 1.655,46

Oud papier 74,67 Sportactiviteiten 361,21

Sponsorloop 5.952,49 Speelmateriaal 129,49

T-Shirts 887,26

Uitgaven vanuit Bags2school 210,43

Ouderavond 166,00

Sponsorloop 3.523,88

Overige uitgaven 414,34

Toevoeging aan reserve 1.019,07

Totaal 17.237,39 Totaal 17.237,39

Resultatenrekening
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8 Beheer 

8.1  Huisvesting 

 

Er is dit schooljaar veel gerealiseerd: 

• Op de eerste schooldag is de nieuwe 

dependance “De Duivenvleugel” feestelijk 

geopend. De bestuursvoorzitter van Tabijn, de 

onderwijswethouder van Heiloo en de 

leerkracht van groep 8 verrichtten de 

openingshandeling. 

• In verband met de plaatsing van de dependance zijn er wijzigingen aangebracht in de 

toegang tot het schoolplein en zijn er extra fietsenrekken op het plein geplaatst door 

de gemeente.  

• De verkeerssituatie is verbeterd en veiliger geworden door de aanleg van een voet-

fietspad met verlichting, een veilige oversteekplaats en 16 parkeerplaatsen door de 

gemeente Heiloo.  

• Op het kleuterplein is een mini-bandenveldje aangelegd en zijn schaduwdoeken 

geplaatst rond de zandbak. 

• In overleg met de gemeente is de groenvoorziening rond het plein bijgehouden en 

zijn er bij de pleintoegangen afvalbakken geplaatst. 

• Ouders en een vrijwilligers 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 

1-2B zijn aan het einde van het schooljaar ook vervangen door Prowiseborden. 

• Er zijn 30 nieuwe Chromebooks aangeschaft en een verrijdbare, afsluitbare kar. 

 

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 clustermanager van Forte Mariënstein en de directeur van De Duif hebben frequent 

overleg. Er is een Kindcentrum Stuurgroep opgericht, bestaande uit het MT van De 

Duif, een leerkracht, clustermanager Forte en 3 pedagogisch medewerkers van Forte. 

Deze Stuurgroep is gericht op een intensievere samenwerking en de ontwikkeling van 

een kindcentrum.  

• In mei 2018 en september 2018 hebben twee studiedagen plaatsgevonden, gericht op 

kindcentrumontwikkeling en in januari 2019 een Klankbordavond met ouders die door 

de stuurgroep zijn voorbereid. De kindcentrum visie ‘Samenwerken aan iets nieuws’ is 

vastgesteld. 

• Er is een open en positieve communicatie met Forte en de medewerkers. We hebben 

dit jaar geïnvesteerd in een kennismaking, samenwerking en een laagdrempelig contact 

(elkaar kennen en weten te vinden). 

• 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 2018 is de begroting 2019 en de meerjarenbegroting met de MR 

besproken en heeft de MR hiermee ingestemd.  

• De Duif heeft in verband met de grote groep 3 (32 leerlingen) besloten om de groep te 

splitsen in twee groepen en hier twee leerkrachten (2,0 WTF) op in te zetten. 

• De financiële positie van De Duif is stabiel. 

• De aanvraag voor een tussentijdse groeitelling bij Tabijn is afgewezen, in verband met 

een te grote reserve van de school. De bekostiging van de dependance en inrichting 

zijn gezamenlijk bekostigd door Tabijn en De Duif.  

 

9.2 Werkdrukgelden 

 

Het team van De Duif heeft besloten om de werkdrukgelden (€ 30.000,-) in te zetten voor 

extra ondersteuning in alle groepen. In de eerste helft van het schooljaar is dit geld ingezet 

door middel van onderwijsassistenten in de midden- en bovenbouw. Vanaf 1 maart 2019 

is dit bedrag ingezet als ondersteuning voor de onderbouwgroepen.  

9.3 Subsidies 

 

In schooljaar 2018-2019 heeft De Duif een subsidie ontvangen van de gemeente Heiloo 

voor de Impuls Kwaliteitsverbetering Taalonderwijs primair onderwijs, de Bieb op school. 

Deze subsidie is onder andere ingezet voor: 

• Opleiding voor twee lees-coördinatoren;  

• een bijdrage van de ABC groep Heiloo voor een culturele dansvoorstelling. 

 

9.4  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 t/m 1-7-2019. 

• De opbrengsten uit de verhuur komen te goede aan 

de school.  


