
Jaarverslag 2020-2021 GBS De Wiekslag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jaarverslag 2020-2021  
GBS De Wiekslag  

Schildwolde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  



Jaarverslag 2020-2021 GBS De Wiekslag  

Schooljaarverslag 2020-2021     GBS De Wiekslag 
 
 
 
Algemene gegevens 
 

Naam school GBS De Wiekslag 

Brinnummer 05SZ 

Adres Schoollaan 1 

Postcode + plaats 9626 ZA Schildwolde 

Telefoon 0598 422 427 

E-mail wiekslag@noorderbasis.nl 

Website www.gbsdewiekslag.nl  

Directeur Daniëlle Kamstra-van Essen 

 
 
Ter kennisname gemaild aan het team, de medezeggenschapsraad en de directeur-

bestuurder op 30 augustus 2021. 

 

Daniëlle Kamstra-van Essen 

GBS De Wiekslag 

 

  

https://www.google.com/search?q=de+wiekslag+schildwolde&rlz=1C1GCEA_enNL947NL947&oq=de+wiek&aqs=chrome.0.69i59j46i175i199i512j69i59j69i57j0i512j69i60j69i61j69i60.1112j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:wiekslag@noorderbasis.nl
http://www.gbsdewiekslag.nl/


Jaarverslag 2020-2021 GBS De Wiekslag  

Inhoud Jaarverslag 

 

Inhoudsopgave          3 

Voorwoord           4 

1. Kengetallen 2019-2020        5 

a. Leerlingen         5 

b. Personeel         8 

c. Opbrengsten         14 

 

2. Schoolontwikkeling 2020-2021       16 

a. Plannen          16 

b. Evaluatie schoolontwikkeling      16 

c. Financiën         18 

d. Andere relevante gegevens      19 

e. Volgend schooljaar        20 

Bronnen           22 

  



Jaarverslag 2020-2021 GBS De Wiekslag  

Voorwoord 

 

In  dit  jaarverslag  leg ik als directie  van GBS De Wiekslag verantwoording  af  van  het 

schooljaar 2020-2021. Het  is het tweede jaar  van  de  schoolplanperiode 2019-2023 waarin 

nieuwe plannen zijn ontwikkeld en ingezet.  

Het  verslag  is  bedoeld  als  interne  verantwoording  richting  personeel.  Daarnaast  is  het 

jaarverslag ook een externe verantwoording richting medezeggenschapsraad, bevoegd gezag 

en inspectie. Met  dit  jaarverslag  voldoet  de  school  aan  de  eis  van  de  inspectie  dat  we 

verantwoording afleggen aan ouders en bevoegd gezag.  

Het verslag bestaat uit twee hoofdstukken, namelijk 1. Kengetallen en 2. Evaluatie.  

Ik hoop dat dit verslag een goed overzicht geeft van het schooljaar 2020-2021 en bijdraagt 

aan  systematisch  en  planmatige zorg  voor  de  kwaliteit  van  De Wiekslag in  de  toekomst. 

Ook geven de kengetallen een beeld van de afgelopen jaren.  

 

Daniëlle Kamstra-van Essen 

Directeur GBS De Wiekslag
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1. Kengetallen schooljaar 2020-2021 
 

a. Leerlingen 

Teldatum 1 oktober 2020: 97 leerlingen.  

Overzicht opbouw leerlingenaantallen per groep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teldatum 9 juli 2021: 100 leerlingen.  

Uitstroom naar voortgezet onderwijs laatste 5 jaar 

Schooljaar Aantal 
leerlingen 

Onderwijsrichtingen 

Praktijk / 
VSO 

VMBO HAVO 
 

HAVO /  
VWO 

VWO / 
TTO BL Kader TL 

2016-2017 14   2 2 7 1 2 

2017-2018 13   3 2 7  1 

2018-2019 20 1 1 3 3 6  6 

2019-2020 10  1  4 2  3 

2020-2021 19  3 2 8 3 1 2 
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Uitstroom naar diverse scholen voortgezet onderwijs laatste 5 jaar 

Schooljaar Aantal 
leerling
en 

Gomarus 
College 
Groningen  

Terra  
Winsum 

CSG Winkler  
Prins 
Veendam 

EemsDelta 
College  

2016-2017 14 11  3   

2017-2018 13 9 3   1 

2018-2019 20 20     

2019-2020 10 7 3    

2020-2021 19 16 1  1 1 

 

Overzicht leerlingenaantallen laatste 5 jaar op teldatum 1 oktober 

Datum 1 okt. 2016 1 okt. 2017 1 okt. 2018 1 okt. 2019 1 okt. 2020 

Totaal aantal 116 111 111 98 97 

4-7 jaar 60 50 50 43 43 

8-12 jaar 56 61 61 55 54 

 
De prognoses voor de komende jaar op teldatum 1 oktober 
 

Datum 1 okt. 2021 1 okt. 2022 

Totaal aantal 86 *75  

4-7 jaar 46 37 

8-12 jaar 40 38 

*Op dit moment ingeschreven. 
 
Instroom van andere basisschool 

Schooljaar Aantal leerlingen Reden / motivatie 

2016-2017 2 verhuizing 

2017-2018 4 2 verhuizing  en 2 andere basisschool 

2018-2019 1 Andere basisschool 

2019-2020 0 N.v.t. 

2020-2021 0 N.v.t. 

 

Uitstroom  

Schooljaar Aantal leerlingen SBO Verhuizing Andere basisschool 

2016-2017 2  2  

2017-2018 4  2 2 

2018-2019 1   1 

2019-2020 0    

2020-2021 0    

 
Conclusies kengetallen leerlingen 
De Wiekslag heeft te maken met een dalend leerlingenaantal. De afgelopen jaren zijn veel 
gezinnen verhuisd en de instroom is niet hoger geworden in de onderbouw. PR en werving 
blijft hard nodig.  
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b. Personeel 

 

Functie  M V  Totaal  

Directeur  - 1  1  

OP  4* 6 10 

OOP  -  3** 3 

Administratie  -  1  1  

IB’er  -  1  1  

                                                                                                                  15 

* Tijdelijk hebben we meerdere leerkrachten in dienst gehad vanwege de bijzonderheden 
t.g.v. Covid-19. Zie het kopje personeel voor meer informatie. 
** Een van de leerkrachten heeft zich met een tijdelijke uitbreiding ook als onderwijsassistent 
ingezet. In het totaal is dit niet dubbel meegeteld.  
 
Bijzonderheden 
We hebben het afgelopen schooljaar met veel bijzonderheden te maken gehad. Door het 
coronavirus, en de risico’s op besmetting, is er in een specifieke groep veel sprake geweest 
van wisselende leerkrachten. In de hele school hebben we meer afwezigheid van personeel 
gehad, in vergelijking met andere jaren, door ziekte, quarantaine of afwachting van de uitslag 
van een test. 
Vanwege de hoge druk op de bovenschoolse invalpool is het dit jaar twee keer niet gelukt om 
vervanging te vinden en is een groep thuis gebleven.  
In de lockdown voor de Kerstvakantie van 2020 is het afstandsonderwijs zo adequaat mogelijk 
ingezet door als team snel om te schakelen op het trainen van de leerlingen in het gebruik 
van de digitale leeromgeving.  
 
Personeel 

• A. Mossel heeft in de periode van augustus t/m juni een tijdelijke uitbreiding gekregen 
om als onderwijsassistent begeleiding te geven tijdens de re-integratie de collega-
onderwijsassistenten. Zo konden we de benodigde basiszorg en arrangementen van 
en voor leerlingen uitvoeren.  

• H. Werkman heeft met ingang van het schooljaar 2020-2021 niet kunnen starten als 
leerkracht van groep 8 voor onbepaalde tijd door het onduidelijke effect en de 
mogelijke risico’s van het coronavirus op zijn gezondheid.  

• Met ingang van het schooljaar heeft Johan Reitsema Hans Werkman vervangen op 
maandag, donderdag en vrijdag. Op dinsdag heeft Daniëlle Kamstra tijdelijk ingevallen 
en Christian Janssen op de woensdag.  

• In de periode van september tot oktober hebben diverse vaste invallers van 
NoorderBasis en leerkrachten van De Wiekslag van andere klassen lesgegeven in 
groep 8, vanwege ziekte en quarantaine van de eigen leerkrachten.  

• Met ingang van 26 oktober 2020 heeft Louwrens Pasterkamp kennisgemaakt met de 
school en groep 8. Hij is vanaf 2 september 2020 begonnen als LIO-stagiaire in groep 8 
op maandag t/m woensdag tot aan de Kerstvakantie, met de opbouw naar de 
volledige vervanging van Hans Werkman vanaf januari 2021 voor de rust en de 
stabiliteit voor groep 8. Hierin werd hij begeleid door Daniëlle Kamstra en tot aan de 
Kerst door Johan Reitsema, gevolgd door Hans Werkman na de Kerst.  

• Door de schoolsluiting van 15 december 2020 en de beperkingen vanwege de 
coronamaatregelen zijn alle tweede functioneringsgesprekken niet doorgegaan.  
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• In februari 2021 was Ineke de Haan 25 jaar werkzaam in het onderwijs. We gaan dit 
met elkaar vieren op een moment dat dit weer fatsoenlijk kan.  

• Katrien Sikkema heeft haar re-integratietraject afgerond op 25 mei 2021. Vanaf begin 
mei heeft zij haar volledige werkzaamheden weer kunnen hervatten.  

• Ella Kuiper heeft na twee jaar re-integratie gekozen om haar functie van leerkracht om 
te zetten naar onderwijsassistent. Ze heeft gelukkig haar werkzaamheden op De 
Wiekslag kunnen voortzetten.  

• Aan het einde van het jaar hebben we afscheid genomen van Katrien Sikkema. Zij zal 
in het schooljaar 2021-2022 starten op GBS De Dr. J. Damschool in Uithuizermeeden. 
Ook heeft Frannie Schoonveld afscheid genomen na 31 jaar in het onderwijs te 
hebben gewerkt. Zij mag genieten van een welverdiend pensioen. We hebben een 
feestelijk afscheid kunnen organiseren op een verantwoorde en veilige manier met in 
achtneming van de coronamaatregelen.  
 

Stagiaires van de PABO 

• Augustus 2020 - juni 2021: Christy Oosterhuis - 2e-jaars stagiair voltijd PABO, Viaa 
Hogeschool, Zwolle. Stage in groep 1/2 en groep 4/5.  

• Augustus 2020 - juni 2021: Hennie Kleefman - 2e-jaars stagiair deeltijd PABO, Viaa 
Hogeschool, Zwolle. Stage in groep 3 en groep 6/7. 

• September 2020 - juli 2021: Louwrens Pasterkamp - 4e-jaars LIO-stagiair voltijd PABO, 
Viaa Hogeschool, Zwolle. Stage in groep 8. 

 
Alle stagiairs hebben in februari 2021 hun stages weer kunnen hervatten, vanwege de 
versoepelde corona-maatregelen en de vernieuwde beleidsafspraken binnen NoorderBasis. 
 
(Team)scholing 
 

Vooropgestelde prioriteiten en doelstellingen  

'Omzien naar elkaar!' Ons verenigingsbrede identiteitsthema over betrokkenheid en 
verbondenheid.  

Visie, missie  
en waarden 

Thematisch geïntegreerd werken aan wereldoriëntatie (Blink) en digitale geletterdheid 
(Basicly).  

Onderwijs 

Implementatie van de nieuwe methode (Pluspunt) voor rekenen & wiskunde.  Onderwijs 
 

Oriëntatie op betekenisvol en breed onderwijs van begrijpend en aanvankelijk lezen 
door Close Reading.  

Onderwijs 

We verbeteren onze didactische vaardigheden door te leren middels collegiale 
consultatie en de inzichten van het Expliciete Directe Instructiemodel.  

Personeel  
en organisatie 

Werken aan zicht op persoonlijke groei d.m.v. individuele kindgesprekken en het 
oriënteren op een (digitaal) portfolio. 

Cultuur en klimaat 

 
• Op 6 november 2020 hebben we als team een studiedag gehad over werken met de 

methodiek van Close Reading om ons te oriënteren m.b.v. het boek.  
• Op 18 november 2020, 7 april 2021 en 25 mei 2021 hebben Hans Werkman, Ineke de 

Haan en Daniëlle Kamstra de voortgang geëvalueerd van het implementatietraject van 
Basicly, waarin alle teamleden in periodes zijn begeleid en geschoold door de 
coördinatoren en de begeleider van Basicly Peter Snippe tot digitaal vaardige 
leerkrachten.  
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• Ineke de Haan en Henriëtte Buist hebben dit schooljaar de cursus Met Sprongen 
Vooruit gevolgd.  

• Henriëtte Buist en Katrien Sikkema hebben de basisscholing voor de Kanjertraining 
gevolgd. 

• Alle teamleden hebben gebruik kunnen maken van de online scholing m.b.v. E-WISE, 
een digitaal nascholingsplatform voor onderwijsprofessionalisering.  

 
Taakbeleid en werkdruk 
De taken zijn in augustus 2020 verdeeld en gecontinueerd volgens het overlegmodel. De inzet 
van de werkdrukgelden zijn als volgt vastgelegd: 
 

 
Voor de beschikbare werkdrukgelden is geen sluitende begroting gemaakt. Er is in het team 
veel gesprek geweest over de noodzakelijke inzet van deze gelden en niet volledig gebruik van 
gemaakt. Er zijn gedurende het schooljaar nog gezamenlijk beslissingen gemaakt voor het 
bekostigen van administratiedagen voor analyse en planmatig werken t.b.v. de 
werkdrukgelden.  
De gelden die niet zijn benut zijn opgespaard, doordat deze niet uitgegeven zijn. Dit was niet 
het beoogde doel. Voor het schooljaar 2021-2022 is de deadline van 15 september 2021 
gesteld om de beschikbare middelen op een adequate manier in te zetten.  

 
c. Opbrengsten 

Centrale Eindtoets 
We gebruiken op De Wiekslag de Centrale Eindtoets PO van Cito.  
 
Het resultaat van de Centrale Eindtoets van de afgelopen 5 jaren:  

Jaar 2017 2018 2019 2020 2021 

Score 538,14 538,2 539,1 * 533,3 

Landelijk gem. 535,6 535,6 536,1 - 535,0 

 
* In 2020 is er geen Eindtoets afgenomen vanwege de schoolsluiting tussen 16 maart en 11 
mei i.v.m. corona. 
 
Tussenopbrengsten 2020-2021  
We gebruiken voor de tussenopbrengsten verschillende toetsen van het Leerlingvolgsysteem 
van Cito. De resultaten voeren we in ParnasSys en evalueren en analyseren we. Met deze 
gegevens kijken we wat we moeten aanpakken of verbeteren en maken we een plan. 
Deze analyses worden per groep en voor heel de school gemaakt. In 2020-2021 zijn we in 
september ’20 gestart met het afnemen van de E-toetsen, vanwege de schoolsluiting wegens 
de coronalockdown in het voorgaande schooljaar.  
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2. Schoolontwikkeling 2020-2021 
 
 
 

a. Plannen   

Voor het schooljaar 2020-2021 hebben we vooraf een aantal schoolbrede plannen ontwikkeld 
in het Jaarplan 2020-2021, die voortkomen uit het Schoolplan 2019-2023. Dit staat in een 
digitaal systeem: De Betekeniskaart.   

 
Zie grote versie in de bijlage. 

     
b. Evaluatie schoolontwikkeling   

Dit schooljaar hebben de plannen niet de beoogde uitvoering kunnen hebben zoals gehoopt. 
De coronamaatregelen maakten het o.a. niet mogelijk om klassenbezoeken uit te voeren, 
fysieke teambijeenkomsten te organiseren en externe bezoeken te doen of te ontvangen. Dit 
heeft ervoor gezorgd dat de scholing en de begeleiding m.b.t. schooldoelstellingen niet altijd 
kon doorgaan en daardoor deze prioriteiten niet volledig zijn behaald. Daarnaast hebben de 
wisselingen in het team, de omschakeling naar het afstandsonderwijs, de verandering van 
communicatie en andere vorm van samenwerking binnen het team veel energie en tijd 
gevraagd. Wij zijn dankbaar voor de veerkrachtigheid van het team en de inzet om door te 
gaan en manieren te vinden om de beoogde doelstellingen zo goed mogelijk te behalen.  
 
In het digitale systeem De Betekeniskaart hebben we de plannen voor de periode 2019-2023 
staan + het jaarplan en de voortgang. Deze is als bijlage bijgevoegd.  
 
In de schoolgids 2020-2021 hebben we de volgende prioriteiten van kwaliteitszorg benoemd:  
1. De identiteit van de school wordt nog meer uitgedragen door het jaarthema 'Omzien naar 
elkaar!' en de maandvieringen. 
We hebben de maandopeningen mooi vorm kunnen geven door de werkgroep Identiteit 
vanuit NoorderBasis die dit heeft ontwikkeld. Het hele jaar heeft dit thema centraal gestaan in 
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de groepen, uitingen op Sociale Media en in de nieuwsbrieven naar ouders en andere 
betrokken relaties. We hebben door de beperkingen van de coronamaatregelen m.b.t. het 
vieren en ontmoeten van Christelijke Feestdagen op een andere manier vorm gegeven aan 
het jaarthema: Omzien naar elkaar. Zo hebben we als team in samenwerking met een lokale 
bloemist en betrokken ouder bloemetjes gebracht bij alle ouders van de school ten tijde van 
de lockdown en het afstandsonderwijs om hen een hart onder de riem te steken. We hebben 
in samenwerking met een lokale kweker bij 200 adressen in de buurt rondom de school 
bloemetjes gebracht ten tijde van de opening van onze nieuwe school om een blijk van 
waardering en betrokkenheid te geven.  

 
2. We werken in de hele school geïntegreerd aan thema's van wereldoriëntatie (Blink) en 
digitale geletterdheid (Basicly). 

 
Onder begeleiding van Peter Snippe is het team getraind in het gebruik van Basicly met de 
(O)ICT-coördinatoren als kartrekkers voor volledige implementatie in de school en haar 
curriculum.  
Dit heeft geleid tot een gedegen visiedocument met bijbehorende acties en evaluaties.  
 
Op 8 juli 2021 hebben we als team het 2-jarige implementatietraject van Basicly afgerond met 
de bijbehorende certificaten voor Hans Werkman als ICT’er en Ineke de Haan als OICT’er en 
alle digitaal bekwame leerkrachten. Als school hebben we een officieel plakkaat mogen 
ontvangen als Digitaal Geletterde school.  
 
De implementatie van de methode Blink, met de combinatie van Basicly, heeft een ander 
verloop gehad dan vooraf gepland door de afwezigheid van de vaste leerkracht van groep 8. 
De andere leerkrachten hebben het gebruik van de methode wel eigen gemaakt, maar er 
hebben geen grote schoolbrede thema’s uitgevoerd kunnen worden door de 
coronamaatregelen. In het komend schooljaar zetten we het implementatietraject voort om 
ook een mooie verbinding te kunnen maken met cultuureducatie en digitale geletterdheid.  
Er wordt georiënteerd op een koppeling met Close Reading, om begrijpend lezen in een rijke 
context aan te kunnen bieden en leerlingen kennisverbindingen te laten maken.  
 
3. We verbeteren ons rekenonderwijs door de implementatie van de nieuwe methode 
(Pluspunt) voor rekenen & wiskunde. 
 
De nieuwe methode Pluspunt is goed ontvangen. We merken echt dat het niveau een stapje 
hoger gaat en voortbouwt op de opgedane kennis en vaardigheden wanneer leerlingen 
meerdere jaren gebruik maken van deze methode om te leren. We verwachten dan ook 
vooral profijt te hebben van de nieuwe methode na het eerste implementatiejaar.  
 
Tijdens de werkoverleggen hebben we enkele keren de doorgaande lijn besproken. Door de 
schoolsluiting i.v.m. corona is dit anders doorgezet. We zetten voor komend schooljaar de 
belangrijkste onderdelen op papier om een goede doorgaande lijn in de gehele school te 
bewerkstelligen en samen te werken aan eventuele knelpunten zodat dit de reken-
ontwikkeling van leerlingen niet belemmerd. De rekencoördinator houdt overzicht over deze 
doorgaande lijn met de directie en neemt het initiatief tot gesprek met het volledige team. 
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4. We verbeteren onze didactische vaardigheden door te leren van collegiale consultatie en 
de inzichten van Expliciete Directe Instructie. 
 
De geplande groepsbezoeken door de directie en IB’er die gericht waren op EDI zijn niet 
doorgegaan. Vanwege de onverwachte uitdagingen waar we dit schooljaar, net als andere 
scholen, mee te maken hebben gekregen, heeft ervoor gezorgd dat er gekozen is voor 
haalbare prioriteiten. De beperkingen van de coronamaatregelen om (regelmatig) met elkaar 
samen te komen, maakten de collegiale consultatie en werkoverleggen niet mogelijk. Wel is 
dit doorgegaan bij de begeleiding van de nieuwe leerkracht in groep 8 en in het geval van 
specifieke zorg/leervragen.   
Het komend schooljaar pakken we dit weer op als verbetertraject.  
 
5. We verdiepen ons op betekenisvol en breed onderwijs van begrijpend- en aanvankelijk 
lezen door Close Reading. 
 
Op de startvergadering van 14 augustus 2020 is het voorgenomen oriëntatietraject besproken 
en zijn er gezamenlijke afspraken gemaakt over het boek Close Reading met het oog op de 
eerste studiedag.  
Op de studiedag van 6 november 2020 is er een workshop verzorgd over de uitgangspunten 
van Close Reading, zijn diverse voorbeelden gegeven over de methodiek en is er een 
bespreking geweest over het doelgericht selecteren van goede teksten. Aansluitend is er een 
gezamenlijke lesvoorbereiding geweest en is er collegiale consultatie gepland.  
De collegiale consultatie heeft tot het professionele gesprek geleid en voor nieuwe 
aandachtspunten en inzichten gezorgd. Helaas heeft het traject vervolgens geen nieuwe 
impuls kunnen krijgen door de beperkende coronamaatrelen die het niet mogelijk maakten 
om externe CL-trainers uit te nodigen en de collegiale consultatie en werkoverleggen live 
voort te zetten.  
Wel heeft het team diverse online trainingen en webinars gevolgd en is er blijvend (digitaal) 
overleg geweest tussen teamleden. De evaluatie van de oriëntatie op Close Reading stemde 
positief in het team, maar er mist kennis en de methodiek vraagt om zorgvuldige training.  
Er is voor gekozen om de bestaande en bekende methode Nieuwsbegrip aan te houden in 
gebruik om te garanderen dat De Wiekslag in haar onderwijs aan de leerdoelen voldoet.  
 
Het komend schooljaar pakken we dit op als ontwikkeltraject met de nieuwe inzichten en 
aandachtspunten voor het technisch leesonderwijs die de schoolscan heeft opgeleverd.  
 
6. We versterken de relatie en samenwerking met ouders door transparant te zijn en helder 
te communiceren. 
 
In alle klassen is het gebruik van de communicatie-app Parro geïmplementeerd en er zijn 
globale afspraken over inhoud en vorm van de berichten. De teamleden lezen met elkaars 
berichten mee om geïnformeerd te blijven en elkaar te kunnen ondersteunen indien nodig. 
De directie verstuurt maandelijks de nieuwsbrief en bij bijzondere gebeurtenissen wordt er 
een apart bericht gecommuniceerd via Parro. Er wordt gestreefd naar korte, directe berichten 
om onduidelijkheden te voorkomen.  
Bij de schoolsluiting is ervoor gekozen om de coronamaatregelen middels beknopte tekst en 
pictogrammen in een schoolkaart te communiceren. Tijdens de periode van 
afstandsonderwijs zijn er digitale contactmomenten georganiseerd door MR, teamleden en 
directie.  
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Afgelopen schooljaar hebben diverse ouders en andere relaties laten weten de 
berichtvorming weten te waarderen en veel betrokkenheid ervaren ondanks de afstand door 
de coronamaatregelen.  
 

c. Financiën   

Een eindoverzicht van alle budgetten in totaal is niet beschikbaar. Wel zijn alle budgetten 
afzonderlijk te bekijken. Hieronder is één budget zichtbaar.  
 
Wat opvalt is dat De Wiekslag het budget van bepaalde kostenposten niet volledig heeft 
gebruikt. Dit heeft te maken met de lockdown-periode en de coronamaatrelen die 
bijvoorbeeld het personeelsuitje niet mogelijk maakten en ook voor minder kantinekosten op 
school zorgden.  
 
Op andere kostenposten, zoals Representatie en Vrijwilligers, is juist meer uitgegeven dan 
beoogd, vanwege de opening en profilering van het nieuwe schoolgebouw van De Wiekslag 
en dat er door de afstand (in de periode van schoolsluiting) op andere manieren contact is 
gezocht met ouders, betrokkenen en relaties. Hiervoor zijn andere én meer kosten gemaakt.  

 
 In het volgende overzicht zijn de benutte budgetten t.b.v. leermiddelen te zien. Hierin valt op 

dat er fors meer kosten zijn gemaakt op het Onderwijsleerpakket. Met name de budgetten 

Taal en rekenen hebben voor meer kosten gezorgd door de aanschaf van een nieuwe 

methode Pluspunt 4 en Close Reading. Daarbij is een onhandige boeking van de 

trainingsboeken van CL gedaan die op scholing had gemoeten. Zo ook hadden de boekingen 
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van Overige Methoden van Kennisgebieden en Overige kosten leermiddelen bekostigd 

kunnen en moeten worden.  

Er is dus winst te behalen op het inzicht van de boekingen, de diverse categorieën met de 

betreffende doeleinden en de beschikbare budgetten.  

Daarnaast hebben de benodigde licenties voor rekenen en taal (en de voorheen afwezigheid 

van de kostenpost Software) ook voor extra kosten gezorgd.  

Het is goed te noemen dat een deel van de leermiddelen het afgelopen jaar anders is gebruikt 
en ingezet, vanwege de lockdownperiode en daarmee het afstandsonderwijs. Dit heeft er o.a. 
voor gezorgd dat er gratis software-licenties zijn aangeboden aan de school. 
 

Bij het opstellen van de begroting is gebruik gemaakt van de nieuwe tool Cogix. Alle plannen 

zijn opgevoerd, waarbij vooraf alle geledingen van De Wiekslag zijn betrokken, en er is een 

gesprek gevoerd met de controller. 

Verder zijn er fors meer uitgaven geweest op het gebied van hygiëne, voorzorgsmaatregelen 

en schoonmaak. 
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d. Andere relevante gegevens       

Oudercontacten  

• In 2020-2021 zijn er vier oudercontactmomenten gepland, waarvan er 2 facultatief 
waren. Tijdens de schoolsluiting is er op diverse manieren contact gehouden met 
ouders, zowel door leerkrachten, onderwijsassistenten en directie. Met name de 
groepsleerkrachten hebben veelvuldig telefonisch en digitaal contact gehad met de 
leerlingen van hun groep en hun ouders.  

• Het LOT heeft alle luizencontroles buiten georganiseerd i.p.v. binnen i.v.m. de 
coronamaatregelen.  

• Eind september hebben enkele ouders de verf van de speellijnen en spellen op het 
tijdelijke schoolplein ververst.  

• Begin oktober 2020 heeft De Wiekslag op initiatief van de Actico meegedaan met een 
spaaractie voor Rwanda. Dit heeft €900,- opgeleverd.   

• De Open Dag van 7 oktober is anders ingezet dan andere jaren, door enkel vooraf op 
afspraak te maken en het externe bezoek veilig en verantwoord te kunnen 
organiseren. 

• Op 4 december hebben we een aangepaste Sinterklaasviering georganiseerd. Deze 
viering heeft zonder alle ouders plaatsgevonden, vanwege de coronamaatregelen. 
Wel hebben de Actico en diverse andere ouders geholpen bij de organisatie. Alle 
kinderen hebben een cadeautje van school ontvangen om de beweging onder ouders 
m.b.t. het doen van inkopen te beperken. Het was een groot feest in alle klassen.  

• Op 15 december ’21 is aan ouders gecommuniceerd over de schoolsluiting en de 
betreffende maatregelen m.b.t. het afstandsonderwijs. De noodopvang is direct 
mogelijk gemaakt voor ouders met cruciale beroepen. Na de Kerstvakantie heeft De 
Wiekslag de noodopvang ook mogelijk gemaakt voor leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften en/of uitzondering vanwege behoeften vanuit thuis.  
De schoolsluiting en periode van afstandsonderwijs heeft tot 8 februari ‘21 geduurd.  

• Op 25 januari ‘21 is een ouderavond ‘Schoolpleinpraat’ in 3 sessies georganiseerd in 
samenwerking met de MR over het thuisonderwijs, de aankomende ouderavond en de 
nieuwbouw van de school. De MR heeft een verslag gemaakt van deze sessies.  

• De MR heeft op 1 juni ‘21 de online ouderavond ‘Grenzeloos liefhebben’ 
georganiseerd via Teams van De Wiekslag over Executieve functies o.l.v. Hans Veldsink 
van Bureau Meesterschap.  
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Overig  

• Op maandag 17 augustus, bij de start van het nieuwe schooljaar, is er een jaaropening 
zonder ouders op het schoolplein gehouden, vanwege de coronamaatregelen.  

• Het SOP (schoolondersteuningsprofiel) is herzien in oktober 2020. Hierin wordt onder 

andere beschreven welke basis- en extra ondersteuning De Wiekslag leerlingen kan 

bieden. Ook staan hier onze (school)ambities voor de toekomst in beschreven. 

• Op vrijdag 30 oktober ’20 is onze collega Henriëtte Buist voor de kerk getrouwd met 

haar man Hans Pascal.  

• In samenwerking met de GKV Schildwolde zijn er in december diverse activiteiten 

uitgevoerd door alle klassen en is hier beeldmateriaal van uitgewisseld om 

betrokkenheid voor de digitale Kerst-kerkdienst voor ouders en leerlingen te 

stimuleren.  

• De Muffendag en het Schoolontbijt van 5 november 2020 is komen te vervallen 

vanwege de coronamaatregelen.  

• Op 18 december heeft De Wiekslag met alle leerlingen een Kerst-uitdeelactie 

georganiseerd voor betrokken relaties en omwonenden. Alle ouders hebben hieraan 

meegewerkt door de kinderen spullen mee te geven die mooi verpakt konden worden 

in een ‘Kerstpakketje’. Er zijn diverse positieve reacties op gekomen via o.a. Sociale 

Media en kaartjes.  

• Op 8 februari ’21 hebben de leerlingen ‘ijsvrije’ lesdag gehad op basis van het advies 

van Rijkswaterstaat vanwege de gevaarlijke rijomstandheden.  

• Op 15 februari ’21 hebben de leerlingen ‘ijsvrije’ lesdag gehad op basis van de code 

rood van het KNMI. 

• Vanaf 1 maart ’21 zijn de gymlessen binnen (in de Duurswoldhal) hervat. 

• Op 23 en 26 april 2021 zijn we verhuisd van de tijdelijke huisvesting aan de Zuiderweg 

44 in Slochteren, waar we vanaf februari 2020 intrek hadden genomen, naar het 

nieuwe aardbevingsbestendige en duurzame schoolgebouw van De Wiekslag op 

dezelfde locatie. Het adres is door PostNL aangepast naar: Schoollaan 1, 9626 ZA, 

Schildwolde. De opening van het schoolgebouw heeft plaatsgevonden op 28 april 

2021. 
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e. Volgend schooljaar 2021-2022      

Schoolplan en schooljaarplan 

Het schoolplan is gemaakt d.m.v. een Betekeniskaart in samenwerking met Intégrad.  

 
In het schoolplan en het jaarplan is dit verder uitgewerkt. Deze is te vinden onder 
noorderbasis.betekeniskaart.nl (na inlog) en is als bijlage bijgevoegd.  
 
In de schoolgids voor 2021-2022 zijn de volgende verandertrajecten benoemd:  
 

1. Bewustwording en inzet van de leerlijnen voor Technisch & Begrijpend lezen. 
(Ontwikkeltraject) Hiervoor volgen we een teamtraining o.l.v. Expertis voor het 
uitzetten van de leerlijn TL en didactisch handelen a.d.h.v. Close Reading. 

2. Opfrissen en versterken van didactisch handelen a.d.h.v. EDI 2.0. (Verbetertraject) 
Hiervoor volgen we een nascholing o.l.v. Cedin en organiseren collegiale consultatie 
met klassenbezoeken. 

3. Implementeren van betekenisvol thematisch onderwijs a.d.h.v. de methode Blink 
Wereld. (Implementatietraject) In de onderbouw wordt vanuit beredeneerd aanbod 
vorm gegeven aan de thema's. 

4. Oriëntatie op het ontwikkelen van een persoonlijk rapport dat gericht is op groei, 
waardering en eigenheid van leerlingen. (Oriëntatietraject) 
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Natuurlijk hebben we belangrijke prioriteiten die we willen borgen omdat het de identiteit 
van  De Wiekslag kenmerkt:  
 

1. Door het identiteitsthema 'Op reis!' dragen we middels de maandopeningen ons 
geloof uit en vieren dit met de ouders en kinderen. 

2. We werken vanuit onze visie, met een doorgaande lijn in de school, aan de doelen van 
digitale geletterdheid m.b.v. Basicly.  
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Bronnen 

 
• Leerlingvolgsysteem Parnassys en Ultimview 
• Leerlingenprognose via Vensters en Scholen op de kaart 
• Schoolplan 2019-2023; Betekeniskaart  
• Jaarplanning De Wiekslag 2020-2021  
• Cito Schoolrapport 2020  
• Schoolanalyse tussenopbrengsten 2020-2021  
• Diverse actieplannen en/of onderzoeken 

 


