
 

JAARVERSLAG 2021-2022 
 
Bij deze tonen wij u een overzichtelijk jaarverslag. In vier pagina’s krijgt 
u een totaalbeeld van het schooljaar 2021-2022. U kunt lezen aan welke 
thema’s we hebben gewerkt, welke resultaten we hebben behaald en 
hoe de school er voor staat als we kijken naar het leerlingaantal en het 
personeelsbestand. 
 
Jaarlijks werken wij aan verbeterpunten en het borgen van ons 
onderwijs. In gele kader hiernaast zijn deze onderwerpen te lezen. Het 
was ook een jaar waarin we door Covid-19 omstandigheden en de 
consequenties hiervan regelmatig een pas op de plaats moesten doen. 
Uiteindelijk waren we genoodzaakt alle groepen een aantal dagen 
thuisonderwijs te bieden vanwege quarantaineverplichtingen of de 
afwezigheid van de leerkracht. Door de ervaringen van het schooljaar 
ervoor konden we snel overstappen op digitaal lesgeven. We kijken met 
gepaste trots terug op de inzet en groeiende vaardigheden hierin bij 
onze leerlingen, hun ouders en het team. 
 
Het team van Kawama reflecteert dagelijks op haar lesgeven en de 
beoogde resultaten hiervan. Doen wij de juiste dingen en doen wij deze 
goed? Dat doen wij met behulp van een vaste overlegritmiek, waarin 
bordsessies, werksessies en teamoverleg afgewisseld worden. 
Zo worden wij met elkaar, met onze leerlingen, ouders en externe 
partners:  Elke dag samen een beetje beter. 
  
 
Annemiek Langedijk 
Directeur 
         
 
 

 
 

 

 

Kawama, 

Plaats waar het goed 

is! 
 

 

De ontwikkelpunten met 

evaluatie uit schooljaar 2021-

2022: 

 

 

Het rapport vernieuwen: Het 

nieuwe verslag wordt in 

november meegegeven. 

 

ErvaringGericht Onderwijs: 

jaarlijkse verdiepingsmomenten 

en het uitvoeren van ateliers 

 Jaarlijkse borging en inspiratie in 

de vorm van scholing en 

werksessies. De ateliers konden 

twee keer van de geplande vijf 

keer doorgaan. Deze 

succesvolle formule wordt 

voortgezet. 

 

Spelling: Taal in blokjes is ingezet 

in groep 3-5. Groep 2 volgt ook 

in schooljaar 2022-2023 

 

Parnassys/groepsplannen: 

Met behulp van een training zijn 

we hier verder bekend geraakt 

met de mogelijkheden binnen 

Parnassys. Het zorgt voor minder 

administratieve last. 

 

 

De start van de wekelijkse 

Bundigroep (onderwijs voor 

leerlingen met een 

ontwikkelingsvoorsprond): 

Dit is goed opgestart, maar door 

Covid-19 maatregelen en een 

lerarentekort, moesten we dit 

vanaf januari stopzetten. In het 

komende schooljaar wordt het 

opnieuw gestart. Ook volgt er 

scholing voor het team op dit 

gebied. 

 

 

 

 

 

 



Aantal leerlingen  
1-10-2019: 230 
1-10-2020: 228 
1-10-2021: 207 
De nieuwe teldatum voor alle scholen is nu 1 februari. 
1-2-2022:   213 
 

 

Waar gaan onze groep 8’ers naar toe? Aanpassen… 

 

 
 
 
De tussen- en eindresultaten van ons onderwijs groep 3-8 in  
CITO scores  
                                                                                                                       

 

 
 
 
 
 

 
Eindtoets groep 8, IEP 2022 
 

Schoolscore 81,2 
Op alle drie de onderdelen (rekenen, taalverzorging en lezen) hebben 
de groep 8 leerlingen boven het landelijk IEP gemiddelde gescoord. 
 

Toelichting ‘aantal leerlingen’ 

 

28 groep 8 leerlingen verlaten 

Kawama aan het eind van dit 

schooljaar. Daarnaast verlaten  

zeven leerlingen Kawama 

vanwege verhuizing (4) en 

keuze voor ander onderwijs (3). 

De nieuwe leerlingen zijn met 

name startende vierjarigen. 

Maar ook zijn er vier zij-

instromers gestart gedurende 

het schooljaar. 

De leerlingen zijn het afgelopen 

jaar verdeeld over negen 

groepen en dat zetten we in 

schooljaar 2022-2023 voort. 

 

 

 

 

Toelichting ‘Tussen- en eind-

resultaten van ons onderwijs’ 

*Groep 8, periode II 

I=oktober, II= februari en III=juni. 

In oktober neemt Kawama 

geen CITO toetsen af. 

 

 

Uitleg CITO scores (landelijke 

norm) 

 

 

Ondanks een jaar waarin veel 

leerlingen een periode 

thuisonderwijs heeft gevolgd, 

laten alle leerlingen groei zien. 

Voor de aandachtspunten 

worden er vanuit het Nationaal 

Plan Onderwijs (NPO) gelden 

ingezet voor extra 

ondersteuning in of buten de 

groep.  

 

 

V 20% laagst scorende leerlingen 

IV 20 % onder het landelijk 
gemiddelde 

III 20% landelijk gemiddelde 

II 20% boven het landelijk 
gemiddelde 

I 20% hoogst scorende leerlingen 

VWO

14%

Havo/VWO

12%

Havo 

22%
VMBO 

T/Havo

12%

VMBO T 

18%

VMBO T/G

4%

VMBO G

2%

VMBO K

4%

VMBO K/B

4%

VMBO B

8%

VWO Havo/VWO Havo VMBO T/Havo

VMBO T VMBO T/G VMBO G VMBO K

VMBO K/B VMBO B



Medewerkers  Aanpassen…. 
Team Kawama bestaat uit 23 medewerkers. Zij bekleden de volgende 
functies: 
Leerkracht (14); onderwijsassistent (2); leerkrachtondersteuner (1); 
intern begeleider (1); directeur (1); conciërge (1); leerlingbegeleider 
(1); vakleerkracht gym (1) en administratief medewerker (1). Eén 
leerkrachten nam dit schooljaar afscheid van Kawama. Deze vacature is 
ingevuld met twee nieuwe medewerkers en een medewerker op 
vervangingsbasis, wegens een re-integratie. Een derde nieuwe collega 
is aangenomen. Mede door de subsidie vanuit het Nationaal Plan 
Onderwijs is dit mogelijk. Hierdoor is er ruimte voor ondersteuning. 
 
20-30 jaar 4 Aantal mannen 3 
31-40 jaar 10 Aantal vrouwen 20 
41-50 jaar 
51-60 jaar 

5 
1 

  

>60 jaar 3   
 
Het verzuimpercentage van alle CPOW medewerkers is  dit schooljaar 
5,31%. Voor kawama is dit 4,04%. Eén medewerker is langdurig ziek 
geweest. Het kortdurend ziekteverzuim is laag.  
 

Personeelsbeleid 

Met alle medewerkers zijn één of meerdere gesprekken gevoerd in 
het kader van de gesprekkencyclus.  
 
De volgende scholingstrajecten hebben plaatsgevonden: 
-Bedrijfshulpverlening (viif medewerkers) 
-ErvaringsGerichtOnderwijs (EGO) verdieping (allen) 
-Parnassys (allen) 
-Meer-en hoogbegaafdheidcursus (één medewerker) 
-Master Educational Needs (één medewerker) 
-Cursus DOEN over gedrag (één medewerker) 
-Taal in blokjes (één medewerker) 
-Met sprongen vooruit (één medewerker) 
-Communicatiedag (allen) 
-Diverse webinars: o.a. Marcel Herpen, spelling 
 
Andere scholingsmomenten zijn de netwerken waaraan de collega’s 
ICT, Interne Begeleiding(IB) en directie aan deelnemen. 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

Tevredenheidsonderzoek mei 

2022 

(Onderzoek: Venster Primair 

Onderwijs) 

Zie verder: 

www.scholenopdekaart.nl  

 

De vragenlijsten zijn digitaal 

ingevuld door 84 leerlingen uit 

groep 6, 7 en 8 en 86 ouders. 

 

 

 

Actiepunten voor 2022-2023 

n.a.v. het 

tevredenheidsonderzoek: 

*herhalen van informatie naar 

ouders via de nieuwsbrief 

*ouders en leerkrachten 

informeren elkaar tijdig en 

wachten niet tot een overleg 

*informeren ouders over het 

aanbod dat het kind ontvangt, 

wanneer het afwijkt van de 

basisstof (bijvoorbeeld de 

uitdaging die het ontvangt) 

*voortzetten van 

Klankbordoverleg (ouders en 

directie overleg) 

 

 

 

 

WELKE 
RAPPORTCIJFER 
KRIJGT DE 
SCHOOL? 

OUDERS: 7,2 

LEERLINGEN: 
8,4 

WAT VOOR CIJFER 
KRIJGT DE FYSIEKE 
EN SOCIALE 
VEILIGHEID? 

OUDERS: 7,6 

LEERLINGEN: 
8,3 

MET HOEVEEL 
PLEZIER GAAN DE 
KINDEREN NAAR 
SCHOOL? 

OUDERS: 8,0 

LEERLINGEN: 
7,4 

KRIJG JE 
VOLDOENDE HULP 
VAN DE 
LEERKRACHT? 

LEERLINGEN: 
9,0 

HOE ERVAART U DE 
VAKBE-
KWAAMHEID VAN 
DE 
LEERKRACHTEN? 

OUDERS: 7,2 

 

 

 

http://www.scholenopdekaart.nl/


Subsidies 

De subsidie ‘werkdrukgelden’ is besteed aan een extra dag voor de 
onderwijsassistent en de inzet van externe invallers, de zogenaamde 
Lukida dagen. Deze invallers (via het bureau Lukida gecontracteerd) zijn 
naast hun werkzaamheden op scholen, ook kunstenaar. 
 
Op dit jaar ontvingen we vanuit het Nationaal Plan Onderwijs (NPO) 
subsidie. Deze subsidie wordt i.v.m. Covid-19 en de scholensluiting 
verstrekt om eventuele achterstanden, hiaten en andere gemiste 
onderdelen uit het onderwijs te compenseren. Het bestedingsplan is in 
juni 2021 goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad (MR). De gelden 
zijn besteed aan de inzet van personeel voor extra ondersteuning in en 
buiten de groep; Rots en Water training voor groep 5 en 7; voor atelier 
workshops groep 3-8; en materiaal. Omdat niet alle activiteiten doorgang 
konden krijgen door enkele Covid-19 beperkingen, is niet het gehele 
bedrag besteed. De scholen ontvangen tot en met 2023 gelden vanuit 
NPO. De gelden mogen tot en met 2025 uitgegeven worden. 

 
Samenwerking 
Met de volgende externe partners werken wij gedurende het jaar 
samen: 
SPURD, Kinderopvang SKOP, Muziekschool Waterland,  
Bibliotheek Waterland, Samenwerkingsverband Waterland, KLAARR, 
Driessen vervangingspool,  JOGG, Spurd, Horizon collega, Gemeente 
Purmerend, Voortgezet Onderwijs (o.a. PSG), Kuna Mondo en 
Oeboentoe. In maart zijn de mensen van de Prinsenstiching weer gestart 
in ons gebouw. De cliënten van de Prinsenstichting doen dagelijks 
allerlei klussen in het gebouw. We zijn blij dat deze samenwerking weer 
opgestart is.  
 
Activiteiten 
Door de Covid-19 beperkingen heeft een beperkt aantal activiteiten 
buiten de het klaslokaal plaatsgevonden. Wat heeft wel 
plaatsgevonden? Kamp en musical groep 8; schoolreisje; sportdag; 
schooltuinen groep 7; techniekexcursies; verkeersexamen groep 7; 
muziekinstrumentlessen voor groep 5; atelierlessen met Heidi; 
atelierworkshops gr. 3-8 en het buitenschoolse koor. Volgend schooljaar 
hopen we een culturele excursie, het zomerfeest en het bezoek aan de 
Taborkerk met Kerstmis weer uit te kunnen voeren. 

Medezeggenschapsraad 

(MR) 

 

De MR heeft onder andere de 

volgende onderwerpen 

besproken: 

 

*meerjarenbegroting 

*thuisonderwijs en 

maatregelen m.b.t. Covid-19 

*formatie en groepenindeling 

*inzet werkdrukgelden 

*vakantie- en 

studiedagenplanning 

*schoolflyer 

*Nationaal Programma 

Onderwijs (NPO subsidie) 

 

Eind van het schooljaar neemt 

één ouder afscheid van de 

MR. De twee andere ouders 

blijven MR lid. 

 


