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Inleiding  

In dit jaarverslag evalueren wij de zeven speerpunten uit het strategisch beleid 2015-2020 van 

Stichting Surplus zoals deze in het schoolplan 2019-2020 van ‘t Span zijn geformuleerd.  

Uit dit jaarverslag komen nieuwe ontwikkelpunten voor het volgende schooljaar. Het is een 

document gericht op het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs, het verbeteren van de 

schoolprestaties van de leerlingen en de professionalisering van medewerkers. Alle gestelde doelen 

zijn geëvalueerd, bijgesteld en getoetst aan onze missie en visie in opbouw.  Daarnaast is dit 

document, samen met de vastgestelde schoolbegroting, bedoeld als planning en 

verantwoordingsdocument voor eigen gebruik, voor de MR en voor het bestuur.  

 

De 7 speerpunten van Stichting Surplus 

Het strategisch beleidsplan van Stichting Surplus beschrijft wat we willen realiseren op de zeven 

speerpunten van beleid, die zijn geformuleerd op basis van de missie, visie en strategie van Surplus. 

Deze missie is uitgewerkt in een collectieve ambitie en kernopdracht. De zeven speerpunten die zijn 

gekozen helpen de focus te houden op deze ambitie, die betrekking heeft op het primaire proces. 

Ze gaan over de gezamenlijke visie op onderwijsontwikkeling en de ontwikkeling van kinderen, op 

de belangrijke rol die de kwaliteit van leerkrachten speelt bij goed onderwijs, en over het 

partnerschap van de school met ouders en met de wijk. Deze drie categorieën van factoren bepalen 

ons resultaat en ons succes.  De  7 speerpunten zijn leidraad in het meerjarenbeleid (uitgewerkt in 

jaarplannen) van alle scholen. 
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1. Evaluatie schoolontwikkelplan 2019-2020 

1. Opbrengstgericht onderwijs op onze school 

Doelen (SOP) 

2019-2020 

  

  

  

Het team van ’t Span heeft voor het schooljaar 

2019-2020 de volgende speerpunten opgesteld: 

  

1.6 In schooljaar 2019-2020 wordt er gekeken op welke 

wijze het taalonderwijs en begrijpend lezen 

geïntegreerd kan worden in het onderzoekend en 

ontwerpend leren. 

  

1.7 De Kanjertraining wordt meer en duidelijk zichtbaar 

gemaakt binnen en buiten de school in schooljaar 

2019-2020. 

R 

O 

G 

  

  

  

R 

O 

G 

Plan van aanpak/ 

Activiteiten 

2018-2019: 

(Wie, wat, waar, 

hoe?) 

1.6 

Er worden studiemomenten ingeroosterd voor het gehele team 

waarbij onder begeleiding van de OBD in de midden- en bovenbouw 

wordt gekeken hoe taal en begrijpend lezen kan worden aangeboden 

binnen de visie van ’t Span. 

De leerkrachten van de onderbouw verdiepen zich onder leiding van 

Tessel van der Linde in de 21st century skills bij jonge kinderen. 

Hierbij wordt rekening gehouden met onderzoekend en ontwerpend 

leren, 21st century skills en resultaten. 

  

1.7 

Het team zal in dit schooljaar de vervolgtraining (schooljaar 

2020-2021) volgen van de Kanjertraining. In schooljaar 2019-2020 

wordt de Kanjertraining meer eigen gemaakt en wordt er een 

doorgaande lijn gecreëerd. 

In nieuwsbrieven zullen ouders op de hoogte gehouden worden over 

de ontwikkelingen van de Kanjertraining. 

Borging: 

(Hoe) 

  

  

In teambijeenkomsten worden beide onderwerpen vaste 

bespreekpunten. Er wordt geëvalueerd op het leerkrachtgedrag, maar 

ook op de doorgaande lijn. 

Door middel van peer-coaching zullen leerkrachten elkaar observeren 

met als doel persoonlijke ontwikkeling, maar ook om een ander te 

helpen groeien. 
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Evaluatie/ jaarverslag 2019-2020:  

Toelichting: 

1.6 

Nog in ontwikkeling. In verband met Covid-19 maatregelen is de cursus van Lisette Visser 

van de OBD is nog niet afgerond. De tips, theorieën en handvatten moeten nu in de 

praktijk toegepast worden.  

De leerkrachten van de groepen 1 tot en met 4 hebben ‘thematisch taalonderwijs in groep 

3-4’ en ‘21st century skills bij jonge kinderen’ gevolgd van Tessel van der Linde. Het 

integreren vergt nog meer tijd.  

1.7 

In alle klassen wordt de Kanjertraining uitgebreid ingezet. Er is een zichtbaar resultaat, 

kinderen voelen zich veilig op OBS ‘t Span. Leerkrachten en leerlingen spreken dezelfde 

taal, in de school en op het plein.  

Er is nog verdieping nodig om ouders te betrekken en door middel van peer-coaching 

zullen leerkrachten elkaar observeren met als doel persoonlijke ontwikkeling, maar ook 

om een ander te helpen groeien. 

 

2. Kindgericht onderwijs op onze school 

Doelen (SOP) 

2019-2020 

  

2.7 De school heeft in de schoolgids beschreven hoe/waar de 

kinderen zelf regie voeren over hun leerproces. 

R 

O 

G 

  

Plan van aanpak/ 

Activiteiten 

2019-2020: 

(Wie, wat, waar, 

hoe?) 

Leerkrachten beschrijven bij de overdracht hoe de leerlingen in hun 

groep in het afgelopen schooljaar de regie hadden over hun eigen 

leerproces. Gedurende het schooljaar bespreken we tijdens 

teamoverleg welke nieuwe ontwikkelingen hieraan toegevoegd 

worden. We onderzoeken tevens welke invloeden de ouder-kind 

gesprekken en de nieuwe rapporten invloed hebben op de manier 

waarop leerlingen eigenaar worden van hun eigen leerproces. 

Borging: 

(Hoe) 

 In de tweede helft van het schooljaar schrijven wij de leerlijn uit en 

voegen hem toe aan de schoolgids en de website.  

  

Evaluatie / jaarverslag 2019-2020:  

 

2.7 Alle leerkrachten hebben in kaart gebracht hoe en waar de kinderen zelf regie voeren 

over hun proces. Dit is een uitgebreide lijst met veel opsommingen met wat er al gedaan 
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wordt in de school. 

De leerlijn is nog niet uitgeschreven. Dit heeft een vervolg nodig in schooljaar 2020-2021. 

3. Passend onderwijs op onze school 

Doelen (SOP) 

2019-2020 

 3.6 In de school wordt er zichtbaar gewerkt aan sociale 

vaardigheden en leervaardigheden van specifieke groepen 

leerlingen. In de school voelen leerlingen met afwijkende 

onderwijsbehoeften zich veilig en geaccepteerd. 

R 

O 

G 

Plan van 

aanpak/ 

Activiteiten 

2019-2020: 

(Wie, wat, 

waar, hoe?) 

De leerkrachten volgen de vervolgtraining van de Kanjertraining. Volgend 

jaar toch de vervolgtraining? 

De Kanvaslijsten (volgmodel sociaal-emotionele ontwikkeling van de 

Kanjertraining) worden ingevuld om de sociaal emotionele ontwikkeling 

van leerlingen te monitoren. 

Leerkrachten bezoeken bij elkaar lessen van de Kanjertraining om van en 

met elkaar te leren en te ontwikkelen. 

Borging: 

(Hoe) 

De Kanvaslijsten worden gebruikt bij de groepsbesprekingen bij leerkracht 

en intern begeleider. 

De overige punten worden besproken tijdens teamvergaderingen 

  

Evaluatie/ jaarverslag 2019-2020:  

In de school is er zichtbaar gewerkt aan sociale vaardigheden en leervaardigheden van 

specifieke groepen leerlingen. In de Kanvasvragenlijsten die dit jaar voor tweede keer zijn 

ingevuld geven kinderen aan dat ze een grote mate van veiligheid ervaren op school. In 

vergelijking met schooljaar 2018-2019 zijn we een positieve ontwikkeling. 

Leerkrachten observeren dat leerlingen in staat zijn om de sociale vaardigheden in de 

praktijk toe te passen. Iedere week stond een vertrouwensoefening in alle groepen 

centraal. 

  

4. Ontwikkelingsgericht personeelsbeleid op onze school 

Doelen (SOP) 

2019-2020 

  

  

4.4 Het team van ‘t Span is getraind in de 21st century skills. 

Er is een verdiepende slag gemaakt met de manier van werken die 

de leerkrachten nu hanteren. Hierbij worden experts ingezet. 

R 

O 

G 
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Plan van 

aanpak/ 

Activiteiten 

2019-2020: 

(Wie, wat, 

waar, hoe?) 

Er zijn twee leerkrachten die de opleiding “Wetenschap en Techniek, 

onderzoekend en ontwerpend leren” aan de iPabo gaan volgen. Hun 

opgedane kennis wordt ingezet tijdens de voorbereidingen en evaluaties 

van de thema’s. 

  

De leerkrachten uit de onderbouw (groep 1 tot en met 3) volgen de 

scholing kleuter in de 21e eeuw en passen opgedane kennis en 

vaardigheden toe. 

  

Eén leerkracht volgt het coachingstraject “Meesterlijk coachen”. Zij zal de 

opgedane kennis inzetten om haar rol als specialist Toekomstgericht 

Onderwijs te versterken. 

De  specialist Toekomstgericht Onderwijs wordt gefaciliteerd in tijd. Een 

keer in de twee weken is zij een dag ambulant om collega’s te 

ondersteunen en nieuwe initiatieven in te brengen en uit te werken. 

Borging: 

(Hoe) 

  

Vanuit de aangeboden scholing zullen opdrachten komen die worden 

uitgevoerd en geëvalueerd.  

  

  

Financiële 

onderbouwing: 

  

Wanneer: Waarvoor: Lesuren: Uit reguliere 

begroting: 

Uit Subsidie: 

  

Bijdrage 

Bovenschools 

uit gezamenlijk 

beleid: 

Scholing 

leerkrachten 

groepen 1,2,3 

2019-2020 Kleuters in 

de 21e 
eeuw 

n.v.t. € 3000, - 

  

n.v.t. n.v.t. 

Post HBO IPabo 2x 2019-2021 Scholing 

W&T/ OOL 

  € 6000,-     

Scholing 2019-2021 Meesterlijk 

coachen 

  € 750,-     

Scholing 

leerkrachten 

midden en 

bovenbouw 

2019-2020 Verdieping 

thematisch 

werken 

  € 3000,-     

Totaal       € 12.750,-     

  

Evaluatie/ jaarverslag 2019-2020:  
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In het eerste half jaar hebben de leerkrachten hun opgedane kennis ingezet tijdens de 

voorbereidingen en evaluaties van de thema’s. Er is veel aandacht geweest voor 

samenwerken, creativiteit, communiceren, probleemoplossend vermogen. 

 

Het verzorgen van het thuisonderwijs (COVID-19)  heeft er voor gezorgd dat de 

leerkrachten getraind en  gegroeid zijn in de 21st Century Skills. Er is veel aandacht 

geweest voor probleemoplossend vermogen, communiceren, ICT-vaardigheden, kritisch 

denken, sociale vaardigheden. 

 

Volgend schooljaar willen we in de groepen 3-4-5 circuitvorm werken met rekenen en taal. 

Dit naar aanleiding van de cursus van Tessel v/d Linde. 

Opleiding Wetenschap en techniek, onderzoekend en ontwerpend leren, gaat komend 

schooljaar verder. Samen met de specialisten TGO vormen zij een werkgroep om dit 

samen met team op te pakken. 

 

5. Reflectie en onderzoek op onze school 

Doelen (SOP) 

2019-2020 

  

Leerkrachten  bezoeken elkaars Kanjerlessen, geven en vragen 

feedback, krijgen meer inzicht in hun eigen rollen en kunnen 

deze versterken. 

  

R 

O 

G 

R 

O 

G 

Plan van 

aanpak/ 

Activiteiten 

2019-2020 

Leerkrachten bezoeken de Kanjerlessen bij elkaar. Hierbij wordt een 

hulpvraag gesteld waar de ander gericht naar kijkt. Op deze manier wordt 

er van en met elkaar geleerd. 

 

Borging: 

(Hoe) 

In teamvergaderingen worden afspraken gemaakt wanneer iedereen bij 

elkaar een les bezoekt. 

  

Evaluatie/ jaarverslag 2019-2020:  

De kanjercoördinator  heeft bijna elke leerkracht bezocht om een Kanjerles te bekijken. De 

leerkrachten onderling zijn nog niet bij elkaar geweest.  

Leerkrachten geven en vragen feedback aan elkaar. Ze letten in hun handelen gericht op 

wat kinderen nodig hebben van hen.  
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6.   Partnerschap met ouders op onze school 

Doelen (SOP) 

2019-2020 

  

  

In schooljaar 2019-2020 wordt ingezet op de 2 onderstaande 

punten van het 10 criteria: 

-De school heeft met ouders een heldere visie op 

samenwerking geformuleerd. Uit alle informatie van de school 

aan ouders blijkt hoe belangrijk de school het samenwerken 

met ouders vindt. Ook in het gedrag van de medewerkers van 

de school is de visie op ouderbetrokkenheid zichtbaar. 

-Ouders zijn aanwezig bij de startgesprekken en op de andere 

samen afgesproken contactmomenten. Daarbij is helder voor 

school en ouders wanneer aanwezigheid verwacht wordt en 

waarom. 

R 

O 

G 

R 

O 

G 

Plan van 

aanpak/ 

Activiteiten 

2019-2020: 

(Wie ,wat, 

waar, hoe?) 

In schooljaar 2019-2020 wordt voor gestart met “startgesprekken” waar 

zowel kind als ouders bij aanwezig zijn. Op de eerste vrijdag van het 

schooljaar houden wij een “Vakantie Voorbij Vrijdag” (een 

nieuwjaarsreceptie) waarbij ouders uitgenodigd worden. 

Er worden nieuwe leden voor OR en MR gezocht. 

Borging: 

(Hoe) 

Tijdens teamoverleg, Koffie op ’t Span, OR-vergaderingen en 

MR-vergaderingen wordt het onderwerp op de agenda gezet en 

actiepunten gedeeld met ouders. 

 

Evaluatie/ jaarverslag 2019-2020:  

 

We zijn begonnen met de startgesprekken. Daar zijn veel positieve reacties op geweest. 

De vakantie voorbij vrijdag was een succes. Nieuwe leden zijn gekozen voor de MR en OR. 

Ouders worden uitgenodigd voor activiteiten, zoals optredens e.d. uitgevoerd door de 

leerlingen en in de onderbouw worden ouders actief betrokken bij het uitvoeren van het 

thema. Ook worden ouders gevraagd om mee te gaan met uitstapjes.  Een groep ouders is 

op een avond uitgenodigd om mee te denken over het onderwijs, Nieuwe kansen. Ook dit 

werd enthousiast ontvangen. In april zou hier een vervolg op zijn, helaas kon dit niet 

doorgaan.  

De ouders hebben een bijdrage gehad in het toepassen van ICT-vaardigheden. De grootste 

bijdrage hebben ouders geleverd in het ondersteunen van hun kinderen tijdens de 

COVID-19 periode met thuisonderwijs. 

 

Met de inzet van Social Schools is het gelukt om met ouders in dialoog te zijn.  
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7. Partnerschap met de wijk in Den Oever en omgeving 

Doelen (SOP) 

2019-2020 

  

7.5   De leerlingen maken in het onderwijsprogramma kennis 

met het bedrijfsleven en de sport- en cultuurorganisaties 

in hun omgeving. 

  

R 

O 

G 

Plan van 

aanpak/ 

Activiteiten 

2019-2020: 

Bij thematisch werken maken we gebruik van culturele instellingen in de 

omgeving. Tijdens de voorbereiding en uitvoering van de thema’s wordt 

actief naar mogelijkheden gezocht. 

  

Borging: 

(Hoe) 

Tijdens voorbereidingen en evaluaties dit punt als vast bespreekpunt 

meenemen. 

  

 

Evaluatie/ jaarverslag 2019-2020: 

Bij het werken met thema´s worden regelmatig instellingen of bedrijven benaderd. Dit 

gebeurt meestal spontaan. Een idee is om het als onderdeel in de themavoorbereiding 

mee te nemen. De huidige visie van ‘t Span op cultuur heeft ervoor gezorgd dat de school 

is uitgenodigd om in het nieuwe schooljaar deel te nemen aan het traject van CMK3, 

Cultuureducatie met kwaliteit. 

CMK bevordert de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen. Ook dragen ze 

bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en 21e eeuwse vaardigheden.  

2. In- en uitstroomgegevens van de leerlingen 

Aantal leerlingen op 1 oktober 2019: 178     leerlingen 
Prognose leerlingen op 1 oktober 2020: 183    leerlingen 
 

 
groe
p 1 

groe
p 2 

groe
p 3 

groe
p 4 

groe
p  
5 

groe
p  
6 

groe
p 7 

groe
p 8 

totaa
l 

Leerlingen  (1 okt) 2019 13 36 28 20 26 13 24 18 178 

leerlingen. Instroom 
basis  
na 1 okt 2019 

11 1 1      13 

leerlingen. Instroom 
speciaal 
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leerlingen. Uitstroom 
naar andere basisschool 

  1      1 

Uitstroom andere groep          

leerlingen. Naar sbao          

leerlingen. Naar so  
1  

(clust
er 1) 

2  
(clust
er 2) 

     3 

Leerlingen naar Eureka          

 

Uitstroomgegevens groep 8 (eind schooljaar 2019-2020): 

Totaal aantal schoolverlaters:    18              Leerlingen, bestemming:  

VWO 2 VMBO Gemengde leerweg  

VWO/ HAVO 4 VMBO Kaderberoepsgericht 5 

HAVO  VMBO Basisberoepsgericht 2 

HAVO/ VMBO Theoretische Leerweg 3 Opdc   

VMBO Theoretische leerweg 2 Praktijkonderwijs  
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3. Tussen- en eindopbrengsten 

 
 
In verband met COVID-19 is er geen eindtoets afgenomen bij de leerlingen van groep 8. Ook zijn er 
geen eindopbrengsten van de groepen 3 tot en met 7. De toetsen van het leerlingvolgsysteem 
worden afgenomen in het begin van schooljaar 2020-2021. 
 

Verslag verificatie onderzoek inspectie 
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Op maandag 30 september heeft de inspectie van het onderwijs onze school bezocht. Het ging 
om een verificatieonderzoek. Bij een verificatieonderzoek wordt gekeken of het bestuursbeleid 
van Stichting Surplus terug is te zien op de scholen. 
De onderdelen waarop de school beoordeeld is: 

● Aanbod: Een breed en op de kerndoelen gebaseerd aanbod dat aansluit bij het niveau 
van alle leerlingen. Er wordt onder andere gekeken of het onderwijs gericht is op het 
bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie en het kennismaken met 
verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Het oordeel van de 
inspectie was voldoende . De school legt de doelen voor het onderwijs en de opbouw 
van het aanbod vast. De opbrengsten van het onderwijs zijn op niveau. De eindtoets van 
groep 8 in het schooljaar 2018-2019 was ruim boven het landelijk gemiddelde. De 
inspecteur zag een doorgaande lijn in alle groepen en prees de manier waarop 
verschillende vakgebieden samen komen bij het thematisch werken. 

● Didactisch handelen: De leraren creëren een leerklimaat waardoor leerlingen actief en 
betrokken zijn. De leerkrachten stemmen de instructies en spelbegeleiding, opdrachten 
en onderwijstijd af op de behoeften van groepen en individuele leerlingen. De 
afstemming is zowel op ondersteuning als op uitdaging gericht. Het oordeel van de 
inspectie was voldoende. Zij zag actieve en betrokken leerlingen die aan het werk waren 
met opdrachten die pasten bij hun ontwikkelingsniveau. 

● Kwaliteitscultuur: De schoolleiding en het team werken gezamenlijk aan een 
voortdurende verbetering van hun professionaliteit. Het oordeel van de inspectie was 
voldoende. In gesprekken met leerkrachten en leerlingen constateerde zij 
betrokkenheid, enthousiasme en gerichtheid op ontwikkeling. De school heeft een 
duidelijk beeld van haar verbeterpunten. Deze staan in het schoolontwikkelplan 
beschreven en zijn zichtbaar in het scholingsaanbod en het handelen van het team.  

● Verantwoording en dialoog: Het bestuur en de school betrekken ouders en personeel bij 
beleids- en besluitvorming. Het oordeel van de inspectie was voldoende. Door middel 
van de nieuwsbrieven, website, ouderavonden, koffie op ‘t Span, MR, OR en 
leerlingenraad schept de school een sfeer waarin zij duidelijk laat merken dat zij open 
staat voor dialoog met leerlingen, ouders en omgeving. De verantwoording van het 
onderwijs vindt op de juiste wijze plaats. 

Verder heeft de inspecteur heeft haar waardering uitgesproken over de manier waarop de 
Kanjertraining wordt ingezet op ‘t Span. De invloed van deze aanpak op het pedagogisch klimaat 
in de school is bij de leerlingen en leerkrachten al merkbaar.  
 

Audit verslag 

Op 25 november heeft het interne auditteam van Stichting Surplus op ‘t Span een onderzoek 
uitgevoerd. Hierbij krijgt u van ons de belangrijkste uitkomsten: 

● De School scoort op alle onderdelen zoals deze door de inspectie van het onderwijs zijn 
geformuleerd een voldoende.  

● Goed gaat Het schoolklimaat op ‘t Span . De school is gestart met de Kanjertraining en 
dit heeft een positief effect. De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op ruzies en 
pesten. De leerlingen waarderen het schoolklimaat als veilig en gaan graag naar school. 

● Beter kan Leerkrachten zouden in hun didactisch handelen meer aandacht kunnen geven 
aan het expliciet uitspreken van hoge verwachtingen en planmatige afstemming op 
verschillen tussen leerlingen.  
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Verder heeft de school de gewenste schoolontwikkelingen beschreven in het 
schoolontwikkelplan en werkt systematisch aan de uitvoer van dit plan. 
 

4. Personeelsopbouw 

leeftijd mannen vrouwen totaal 

 voltijd deeltijd voltijd deeltijd  

15 – 24 jaar    1 1 

25 – 34 jaar    4 4 

35 – 44 jaar    1 1 

45 – 54 jaar    6 6 

55 – 64 jaar  1  4 5 

totaal  1  16 17 

 

5. Onderwijs en zorg  

 
groe
p 1 

groe
p 2 

groe
p 3 

groe
p 4 

groe
p 5 

groe
p 6 

groe
p 7 

groe
p 8 

tota
al 

Leerlingen  (inclusief 
instroom) 

24 36 28 20 26 13 24 18 188 

Met arrangement 

1 
(clus
ter 
2) 

 

2 
(clus
ter 
2) 

      

OPP          

Doublures: (afgelopen 
schooljaar voor 2e x in deze 
groep) 

 4        

Versnellers          

Toelichting: Er zijn groepsplannen voor de volgende vakken:  
Technisch lezen 
Rekenen 
Begrijpend lezen 
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Spelling 
Aanbod voor alle kinderen staat in deze plannen beschreven 

6. ARBO-jaarverslag  

6.1 Risico-Inventarisatie en Evaluatie: 
Eens per 3 jaar wordt er een rapport RIE gemaakt. Inventarisatie van risico’s en gevaren 
worden hierin aangegeven. Elk jaar voor 1 december levert de directie een evaluatie per 
jaar en een plan van aanpak voor het komende jaar aan. Bijzonderheden kunnen 
hieronder beschreven worden. 
 
RI en E is gemaakt. Ontruimingsplan/oefening op schoolniveau is uitgevoerd. 
Gezamenlijke ontruiming niet. 

6.2 Ongevallen en klachten: 
N.a.v. de keuring van de speeltoestellen en klachten/ongevallen is er een offerte 
gemaakt door Fa. Hollander die ook het schoolplein heeft ontworpen. 
De opdracht is om alle mankementen en onveilige materialen/situaties op te lossen. 

6.3 Contact met Arbo Unie: 
N.v.t. 

6.4 Aandachtspunten verzuim leerkrachten: 
Een leerkracht heeft per 1 januari ontslag ingediend. 
Een leerkracht is langdurig ziek. 

6.5 Aandachtspunten verzuim leerlingen; schorsing e.d. 
N.v.t. 

7. Huisvesting 

7.1 Wat heeft er het afgelopen jaar aan onderhoud plaatsgevonden? 
Zie onderhoudscontract met WSDH 

7. Inzet werkdrukmiddelen 

De werkdruk verlagende middelen zijn ingezet voor: 
● Alle groepen een les bewegingsonderwijs door een vakdocent, leerkrachten hebben 45 minuten 

pauze. 
● Aanstelling van een cultuur coördinator voor 0,1 fte om het muziekonderwijs op ’t Span een nieuwe 

impuls te geven.  
● 0,2 fte ter vervanging van twee leerkrachten die de opleiding tot specialist toekomstgericht 

onderwijs volgen. 

8. Overige Bijzonderheden: 

   Schooljaar 2019-2020 
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We hebben op ’t Span dit jaar een goede start gemaakt met de Vakantie Voorbij Vrijdag en de 
invoering van de startgesprekken waarbij alle leerlingen en ouders aanwezig waren. 
Leerkrachten hebben vanaf de eerste week een goede samenwerking ervaren met ouders.  
Op steeds meer plaatsen in de school wordt door leerkrachten en leerlingen groepsoverstijgend 
gewerkt. We zien gemotiveerde leerkrachten en leerlingen die veel betrokkenheid bij hun werk 
laten zien.  
In groep 5 hebben wij in januari een leerkrachtwisseling meegemaakt. Deze is goed opgevangen 
door een leerkracht uit de invalpool van Surplus en een leerkracht van ’t Span. 
Een leerkracht is gedurende het gehele jaar thuis geweest wegens ziekte. Vanaf mei is deze 
leerkracht aan een re-integratieproces begonnen. 
Het sluiten van de school wegens Covid-19 heeft veel invloed op alle betrokkenen bij de school 
gehad. Het thuisonderwijs is door het team snel opgepakt en de samenwerking met ouders was 
over het algemeen hartverwarmend te noemen. Alle leerlingen mogen nu weer voor 100% naar 
school, we hopen het volgend schooljaar weer met een Vakantie Voorbij Vrijdag te kunnen 
starten waarbij iedereen weer in school aanwezig mag en kan zijn. 
 
Juni 2020 
Petra Bakker  
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Bijlage 1 Instemmingsformulier MR jaarverslag  
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