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Inleiding  
Voor u ligt het jaarverslag van openbare basisschool Meander. Dit verslag is geschreven voor de ouders en 

andere belangstellenden rondom onze school. Met dit verslag kijken wij terug naar het afgelopen schooljaar. 

Rondom het onderwijs aan uw kind(eren) vinden jaarlijks veel ontwikkelingen plaats. U kunt in dit verslag 

lezen volgens welke uitgangspunten we onderwijs hebben gegeven, wat we wilden ontwikkelen, wat het 

heeft opgeleverd en de doelstellingen voor aankomend schooljaar. Deze doelstellingen worden 

geconcretiseerd in het schoolontwikkelplan. 

  

Openbare school  

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

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

leerlingen gedurende hun schooltijd kennis met uiteenlopende levensopvattingen.  

  

Vol trots en vertrouwen in beweging    
 
OBS Meander is de openbare basisschool in Ypestein waar alle kinderen welkom zijn en met plezier leren! Ons 
onderwijs gaat uit van de volgende 3 pijlers: 
 
Kind in beweging  
Kinderen zijn betrokken bij hun leerproces en hebben inzicht in eigen vaardigheden en kwaliteiten  
Onze kinderen groeien op in een maatschappij die volop in beweging is en wij bereiden ze hierop voor. Dat 
betekent dat we niet alleen kennis bijbrengen, maar ook vaardigheden die daarvoor nodig zijn, zoals 
samenwerken, communiceren en presenteren.  
Het ontdekken waar je kwaliteiten liggen geeft vertrouwen, wat een positief effect heeft op de 
schoolprestaties.  
 
Onderwijs in beweging  
Aanleren van sociale, motorische en cognitieve competenties door middel van beweging  
Binnen ons onderwijs maken wij onder andere gebruik van beweging om doelen te behalen. Door te bewegen 
zijn de kinderen meer betrokken en wordt de les met veel plezier ervaren, waardoor het geleerde beter 
onthouden wordt.  
 
Team in beweging  
Samen in ontwikkeling voor goed toekomstgericht onderwijs  
Als team werken wij samen, met elkaar en voor elkaar. Wij zijn bewust van elkaars kwaliteiten en benutten 

deze. Wij blijven ons professionaliseren op zowel individueel als teamniveau. Met als doel goed onderwijs 

voor alle kinderen! 

.  
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Wat wilden we ontwikkelen in 2020-2021?  

 

In ons jaarlijkse schoolontwikkelplan stonden de volgende onderdelen beschreven: 

 

Vertrouwen van kinderen vergroten-groepsvorming- methode sociaal emotionele ontwikkeling 

Vol trots en vertrouwen in beweging luidt het motto van onze school. Echter 

zien wie dit vertrouwen op dit moment nog niet bij ieder kind terug. Vertrouwen 

heeft te maken met hoe een kind naar zichzelf kijkt. De sfeer van een groep 

heeft hier ook invloed op. In een positieve veilige groep durft een kind 

makkelijker een fout te maken en is de prestatiedruk minder groot . Dit komt ten 

goede aan het (zelf)vertrouwen van een kind. Aankomend schooljaar zullen wij 

vanaf dag 1 inzetten op het creëren van een goede positieve groep. Dit doen we m.b.v. het boek de ‘Gouden 

Weken 2.0’.’ 

Op Meander werken we al jaren met de methode ‘Goed gedaan’ voor de sociaal emotionele ontwikkeling. In 

de bovenbouw wordt dit gecombineerd met HVO. Aankomend schooljaar willen we ook in gaat zetten op 

HVO voor de middenbouw vanaf groep 3. In de bovenbouw zien we al dat de lessen HVO de groepsvorming 

en het vertrouwen van het kind ten goed komt. 

De methode ‘Goed gedaan’ voldoet al een aantal jaar niet meer helemaal. We zullen daarom dit jaar ook 

gebruiken om ons te oriënteren op een eventuele nieuwe methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

 

Implementeren- werken met Snappet. 

ICT zien wij op Meander nog steeds als een middel en niet als een doel. Aankomend jaar zullen wij gaan 

werken met Snappet voor de verwerking van rekenen. Wij zullen hierbij nog steeds de didactiek van Pluspunt 

aanhouden. Middels trainingen aangeboden vanuit Snappet en collegiale consultatie willen wij Snappet op de 

juiste wijze invoeren.  

 

Implementeren Nieuwsbegrip 

Nieuwsbegrip is een methode voor begrijpend lezen. 

Iedere week staat een nieuwe actuele tekst centraal. 

Doordat het altijd gaat om actuele onderwerpen uit het 

nieuws is de betrokkenheid van de kinderen groot. De 

methode is te gebruiken op papier, maar ook op de computer/tablet. Naast de verschillende leesstrategieën 

staat het actief luisteren centraal. De methode is ook goed toepasbaar met de ‘leren leren-methode’ van Petri 

Schippers die het team in het voorjaar heeft gevolgd.  

Om de methode op de juiste en dezelfde manier te gaan gebruiken zullen we hier een training voor volgen in  

oktober/november georganiseerd door de CED-groep. 

 

Engels vanaf groep 1/2 

In het schooljaar 18-19 hebben wij in het team besloten om over te stappen op Vroeg Vreemde 

Talenonderwijs.  

Jonge kinderen die Engels leren, vergroten niet alleen hun Engelse taalvaardigheid, maar ook hun 

internationaal bewustzijn. Ze treden de buitenwereld met meer vertrouwen tegemoet en verbreden hun 

perspectief. Daarnaast komen jonge kinderen tegenwoordig al voortdurend in aanraking met Engels. 

Afgelopen schooljaar zijn wij gestart om te kijken op welke manier wij in het schooljaar 2020-2021 gaan 

starten met Engels vanaf groep 1/2. Na het uitproberen van een methode hebben we besloten om nog een 

andere methode uit te proberen alvorens we een keus maken. We hopen begin 2021 Engels in te kunnen 

voeren vanaf groep 1. De groepen 7 en 8 zullen wel direct in augustus starten met Engels. 
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PR en communicatie  

Afgelopen schooljaar hebben wij het communicatie platform Social Schools ingezet voor een 

betrouwbaardere communicatie met ouders. Dit platform beschikt over een tal voor mogelijkheden. Begin 

volgend scholjaar willen wij met het team bekijken van welke mogelijkheden wij nog maar gebruik willen 

maken en waarom. 

 

Afgelopen schooljaar is er contact gelegd met een externe partij om 1 duidelijke lijn naar buiten te zetten op 

de verschillende media: website, Sociale Media, Uitkijkpost, etc. Aankomend jaar zal de directie hier mee 

verder gaan. 
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Bijzonderheden schooljaar 2020-2021  

 
Corona  

Op maandag 14 december werden we als school weer opgeschrikt door het onverwachte nieuws dat de 

scholen vanaf woensdag 16 december weer moesten overstappen op thuisonderwijs. 

Nog voor de herfstvakantie is het team erin geslaagd om een programma neer 

te zetten. Het werken met weektaken stond hierin centraal, zodat kinderen 

hun eigen dag zoveel mogelijk in konden plannen. Daarnaast voegden we hier 

voor de groepen 5 t/m 8 lessen via Zoom aan toe.  

 

In tegenstelling tot de vorige lockdown hadden we als team beter in beeld 

welke kinderen en ouders ondersteuning nodig hadden bij het thuisonderwijs. 

Deze kinderen mochten halve dagen naar school komen. Van de noodopvang 

werd ook meer gebruik gemaakt dan vorig jaar. Dit legde een grotere druk op 

de leerkrachten aangezien ze naast het thuisonderwijs ook een stukje 

onderwijs, dan wel ondersteuning moesten bieden op school. 

 

Als school waren we dan ook ontzettend blij om te horen dat alle kinderen vanaf 7 februari weer welkom 

waren. 

 

We zijn als school blij dat we het geluk hebben gehad dat er weinig, tot bijna geen besmettingen op school 

plaatsvonden. Slechts een drietal keer moest een groep thuisblijven in afwachting van een geteste leerkracht 

en slechts 1 groep moest echt in quarantaine omdat er een kind positief getest was. 

 

CITO-LVS 

We hebben er schoolbreed voor gekozen om in maart niet alle CITO toetsen (leerlingvolgsysteem) af te 

nemen. Deze keuze is in goed overleg tot stand gekomen en gecommuniceerd aan de ouders.  

In juni zijn wel alle CITO toetsen afgenomen, zodat we een goed totaalbeeld kregen van de school.  

 

We zien dat een aantal kinderen niet geprofiteerd heeft van de weken thuisonderwijs.  

 

Iep-eindtoets 

De Iep-eindtoets konden we gelukkig afnemen dit jaar. De vond een paar weken later plaats in verband met 

een corona-besmetting in groep 8, waardoor de gehele groep in quarantaine moest. 
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Wat hebben we gedaan in 2020-2021 en wat heeft het opgeleverd?  
 

Beleidspunt 1: Vertrouwen van kinderen vergroten-groepsvorming- methode sociaal emotionele 

ontwikkeling 

 

Aan het begin van het jaar hebben we schoolbreed ingezet op de ‘Gouden Weken’. Al voor de vakantie kreeg 

iedere groep het boek ‘ de gouden weken 2.0’ en tijdens de startvergadering is het thema groepsvorming 

uitvoerig besproken. Er zijn ook duidelijke gangafspraken gekomen met betrekking tot de werkplekken. Dit 

zorgde voor rust in de school. 

De ‘Gouden weken’ zorgden ervoor dat iedere groep een fijne start had en de mogelijkheid kreeg om uit te 

groeien tot een positieve groep. In 1 groep bemerkten we dat de groepsvorming moeizamer ging. In deze 

groep hebben we in november de hulp in geroepen van ‘Ook zo, omgaan met elkaar’. 

Na de lockdown zijn we gestart in alle groepen met de ‘Zilveren weken’ om weer opnieuw aandacht te 

besteden aan een leuke positieve groep.  

 

In samenspraak met de OBD is er een plan van aanpak gemaakt om volgend jaar in april te starten met het 

traject rondom de pedagogische visie van de school. Iedere leerkracht beschikt over goede pedagogische 

kwaliteiten, maar is de achterliggende gedachte hetzelfde? Door met elkaar in gesprek te gaan, willen we 

zorgen voor een breed gedragen gezamenlijke visie die past bij de algehele visie van de school. Naar 

aanleiding van deze visie zal er een scholingstraject volgen voor het team. 

 

 
Beleidspunt 2 en 3: Implementeren Snappet;  Implementeren Nieuwsbegrip 

 

Voor beide vakken is er in het afgelopen jaar een schoolkaart ontwikkeld. 

Hierin staat beschreven wat onze aanpak is ten opzichte van deze twee vakgebieden.  

Door de verschillende afspraken met betrekking tot de aanpak en het gedifferentieerd werken per vakgebied 

vast te leggen zorgen we ervoor dat er een duidelijke didactische lijn is binnen de school. Hierdoor weten 

kinderen wat ze kunnen verwachten en zal de overgang van de ene groep naar de andere groep makkelijker 

moeten gaan. Daarnaast hoeven leerkrachten niet voor de drie verschillende differentiatie-groepen een eigen 

plan te schrijven. Dit scheelt administratieve tijd.  

 

In beide schoolplannen staat ook beschreven wat de ideale lesopzet is. Van de leerkrachten wordt verwacht 

dat dit de standaard les is, maar dat daar natuurlijk al naar gelang het doel van de les van afgeweken mag 

worden. 

 

Voor beide methodes is ook een scholingstraject gevolgd: 

 

Snappet 

Een aantal leerkrachten was in het schooljaar 2019-2020 al gestart met het werken met Snappet. 

De andere leerkrachten volgden afgelopen jaar een scholingstraject van drie online bijeenkomsten.  

Deze werden gegeven door Snappet zelf. De opties binnen Snappet worden ook steeds beter. Arthie en 

Marieke zorgen voor een goede verbinding tussen Snappet en team. 

Vragen die nog op de agenda staan voor aankomend jaar: 

 Wat te doen met de kwartaaltoetsen? 

 Instellen van een gepersonaliseerd plan voor leerlingen met een OPP 

 Analyseren van de werkwijze. 

  



           De Hucht 2  -  1851 ZC  -  Heiloo  -  072- 533 99 35  -  www.basisschoolmeander.nl   
  

Nieuwsbegrip 

In september hebben de leerkrachten een teamscholing Nieuwsbegrip gevolgd. Daarin lag de focus op het 

actief lezen, het modellen door de leerkracht en het samenstellen van heterogene dan wel homogene 

groepen. Dit zorgde ervoor dat we de groepsdoorbrekende aanpak, waar we mee gestart waren aan het begin 

van het jaar, lieten vallen. 

In iedere groep is een lesobservatie geweest en aan de hand daarvan is de schoolkaart ontstaan. 

De schoolkaart met bijbehorend groepsoverzicht is in februari geïntroduceerd bij het team, waarna we 

hiermee zij gaan werken. 

In de schoolkaart is ook een plan opgenomen voor groep 4. Dit plan willen we aankomend schooljaar goed in 

de gaten houden aangezien de CITO-opbrengsten in groep 4 opvallend lager lagen op het gebied van 

begrijpend lezen ten opzichte van voorgaande jaren. 

 
Beleidsplan 4: Engels vanaf groep 1/2 

Door de komst van Nieuwsbegrip en Snappet zijn de ontwikkelingen ten opzichte van Engels begin schooljaar 

20-21 stil gelegd. In april en mei hebben alle leerkrachten lessen uitgeprobeerd van Stepping Stones en 

Groove me. De onderbouw en middenbouw (t/m groep 6) koos bijna unaniem voor Groove me. Hierbij 

spraken de volgende punten aan: 

 

De voorkeur van groep 7 en 8 ging uit naar Stepping Stones. Hierbij spraken de volgende punten aan: 

- aansluiting VO 

 

Voor september 2021 wordt er definitief besloten of we voor 1 methode gaan, of dat we de methodes naast 

elkaar zullen gaan implementeren. 

Groep 1 t/m 6: Groove me 

Groep 7 t/m 8: Stepping Stones 

 wereld tegemoet 
Beleidsplan 5: PR en communicatie  

De communicatie met ouders middels Social Schools verloopt steeds beter. Leerkrachten zijn vaardiger 

geworden in het plaatsen van foto’s en het editen van filmpjes. 

De nieuwsbrief is uitgekomen in een nieuwe digitale vorm via Sway. Hierop volgenden veel positieve reacties 

van ouders. 

We hebben de klassenouders in de groep 1 en 2 toestemming gegeven om berichten te sturen via Social 

Schools naar de ouders. Dit ter vervanging van de what’s app groep. In september zullen we dit evalueren met 

deze ouders. Het idee is om dit van onderuit in te voeren aangezien de huidige what’s app groepen goed 

werken. 

Volgend jaar willen we dat alle ouders in Social Schools toestemming geven voor het plaatsen van foto’s op de 

website, in de nieuwsbrief e.d.  

 

De nieuwe folder van de school is nog niet gerealiseerd. Dit moet aankomend schooljaar echt gebeuren. 

 

Informatie-avond via filmpjes groep 8 

Begin dit schooljaar zijn we goed gestart met het maken van een informatiefilmpje voor HVO. Vier kinderen 

van groep 8 hadden dit ontzettend leuk in elkaar gezet. De reacties hierop waren dan ook enorm positief. 

Helaas is het tweede filmpje in de edit-fase blijven hangen. Aan het einde van het schooljaar zijn er door de 

school zelf filmpjes gemaakt van de koningsspelen, het bewegend leren, de sportdag en Samba Salad. Zo 

hadden de ouders inzage in datgene er op school plaatsvond. Volgend jaar gaan we proberen om dit toch 

weer door kinderen te laten doen.  

 

  



           De Hucht 2  -  1851 ZC  -  Heiloo  -  072- 533 99 35  -  www.basisschoolmeander.nl   
  

 

  

Doelstellingen in 2021-2022  
  

 

Voor schooljaar 2021-2022 heeft de school een plan ontwikkelt voor het inzetten van de NPO-gelden. 

In dit plan beschrijft obs Meander hoe zij de financiële gaan besteden. Met als doel om ‘de eventuele 

achterstanden’ die zijn ontstaan in de periode van thuisonderwijs aan te pakken. De school zet hierbij in op 

een kwaliteitsaanpak waar de school ook na deze twee jaar profijt van heeft en probeert zoveel mogelijk aan 

te sluiten bij de al eerder ingeslagen ontwikkelingen.  

 

Beleidsplan 1: implementeren en ontwikkelen schoolkaarten 

 

Beleidsplan 2: pedagogische visie 

 

Beleidsplan 3: implementeren Bouw 
 

Beleidsplan 4: implementeren Engels 

 

e wereld tegemoet 
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De eindopbrengsten  
 

 

De eindopbrengsten van de IEP eindtoets in beeld gebracht naast de schoolambitie en de resultaten van 

2018-2019. 

 

Schoolscore: 85,4 

Landelijk gemiddelde: 79,7 

 

 Ambitie 2018-2019 2020-2021 

1f  100% 99% 96,3% 

Taalverzorging 

2f  

80% 79% 79% 

Lezen  85% 87% 86% 

Rekenen  70% 72% 79% 

2f/1s  75% 79,3% 81,3% 

 

Alle leerlingen hebben deelgenomen aan de Iep eindtoets. 

 

De kinderen zijn de afgelopen jaren uitgestroomd naar de volgende niveaus.  

  

Schooljaar  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Havo / vwo / gymnasium  20 (66,7%) 20 (60,6%) 20 (71%) 

VMBO Theoretisch leerweg / Havo 7 (23%) 7 ((21,2%) 5(18%) 

VMBO Kader-/basisberoepsgerichte 

leerweg 

3  (10%) 6 (18,2%) 

 

3(11%) 

Praktijkonderwijs  0 0 0 

Totaal  30 33 28 

 VMBO/Havo brugklassen worden op veel VO-scholen aangeboden evenals aparte Havo/VWO-brugklassen. 

 

Wij kregen in het schooljaar 2020-2021 vanuit het ministerie de landelijke boodschap mee om kansrijk te 

adviseren. Na het afnemen van de eindtoets hebben we vijf adviezen herzien.  

 

Het merendeel van onze kinderen stroomt uit naar de volgende scholen:  

Het Bonhoeffer College in Castricum, het Jac. P. Thijsse College in Castricum, het Petrus Canisius College in 

Heiloo/ Alkmaar, en het Clusius College in Castricum. 

Dit jaar is het opvallend dat het merendeel van de kinderen uitstroomt naar het JPT. Voorgaande jaren was 

het evenrediger verdeeld tussen het Bonhoeffer en het JPT.  

 

Dit schooljaar stromen ook kinderen uit naar:  

Berger Scholengemeensschap, het Clusius College in Alkmaar, PCC Oosterhout in Alkmaar en het Jan Arentz in 

Alkmaar. 
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Korte terugblik op het schooljaar 2019-2020 
 

 

Corona-maatregelen 

Zoals al eerder genoemd zijn er dit jaar vele dingen niet door gegaan in verband met de Corona maatregelen. 

Zo was het dit jaar niet mogelijk op de groepsoptredens plaats te laten vinden, werd het kerstdiner op het 

laatste moment afgelast en zijn vele cultuuruitstapjes niet doorgegaan. 

Toch brachten deze maatregelen niet alleen maar venijn. Zo ervaarden we als team en kinderen hoe fijn het 

was om de ochtend rustig te starten. Doordat de kinderen al van buiten op het plein werden opgehaald 

ontstond er een hele fijne rust in de gangen. Ook droegen alle leerlingen hun eigen tas naar binnen ruimden 

hun eigen beker op wat direct zorgt voor een grotere zelfstandigheid bij de jongste kinderen.   

 

Samba Salad 

Op vrijdag 18 juni hadden we op school Samba Salad. Deze energieke dansgroep nam ons mee over de 

hele wereld. In ieder land maakten we kennis met een andere dans die de kinderen eerder op de dag 

geleerd hadden. De uitvoering was voor de gehele school te zien. De ouders hebben een compilatie van 

dit optreden kunnen bekijken in het Meandernieuwtje. 

 

Kamp 

Het kamp hadden we dit jaar verplaatst naar het einde van het schooljaar. Drie weken later dan gepland 

gingen de kinderen naar Camperduin. Wat hebben ze het getroffen qua weer en wat hebben ze het leuk 

gehad. De strandspelen met ‘De jongens van Schoorl’  was absoluut favoriet, maar ook de bonte avond was 

een groot succes. 

 

Koningsspelen en sportdag bovenbouw 

Voor de Koningsspelen en de sportdag van de bovenbouw heeft Esther een beroep gedaan op de lessen van 

Sport @ School. Zo maakten de kinderen kennis met golf, schermen en breakdance. Twee stagiaires gaven de 

kinderen een voetbalclinic. 

 

Schoolvoetbaltoernooi 

Wat waren de kinderen blij toen ze hoorden dat het schoolvoetbaltoernooi toch door kon gaan. Maar liefst 5 

teams deden dit jaar mee. De meiden van groep 7/8 werden kampioen, maar ook de meiden van groep 5/6 en 

de jongens van groep 8 sleepten een prijs binnen, resp. waren zij 4e en 3e. 

 

Ouderraad 

De ouderraad heeft weer veel werk verricht in het afgelopen jaar. Het sinterklaasfeest was goed 

georganiseerd met als hoogtepunt de schatkamer. De alternatieve schoolreisjes waren zeer geslaagd en ook 

alle andere feesten en partijen waren een succes. 

Daarnaast schonk de ouderraad de school ook materialen voor bewegend leren en een mooie 

muziekinstallatie.  

In het nieuwe schooljaar komen er ook weer plekken in de ouderraad vrij. Dus ben jij een organisatietalent en 

vind je het leuk om op deze manier een bijdrage te brengen aan het team dan horen wij dat graag 

 

 

 

 

Marieke Grijpma   Amber Root – van Es  

Directeur     Waarnemend directeur  


