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1. Inleiding 
 

Dit jaarverslag over de Mariaschool, vallende onder Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker (SKOP) is 

samengesteld onder eigen verantwoordelijkheid. 

Het betreft een jaarverslag van het schooljaar 2020-2021. Het doel van dit jaarverslag is een evaluatie 

en terugblik op het afgelopen schooljaar en is geschreven voor alle betrokkenen van de school. 

Om de leesbaarheid te bevorderen, hebben we ernaar gestreefd om in het jaarverslag zo weinig 

mogelijk te verwijzen naar bestaande schooldocumenten en hebben we getracht de zaken beknopt te 

formuleren. In sommige gevallen wordt er desondanks verwezen naar een bijlage. De voorgenomen 

doelen en activiteiten in het schooljaar dat achter ons ligt, worden steeds kort weergegeven. Daarna 

wordt ingegaan op de resultaten en ervaringen in het afgelopen jaar.  

Een goede school maak je met elkaar. De samenwerking en inzet van het team maar ook de ouders en 

kinderen hebben daar een grote en belangrijke bijdrage aan geleverd. Een woord van dank aan alle 

betrokkenen en in het bijzonder aan de teamleden is dan ook zeker op z’n plaats. Heel erg bedankt!  

 
Michael van Baarle 
Directeur Mariaschool 
1 oktober 2021 
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2. Onderwijskundig beleid 

2.1. Schoolontwikkeling 

In het schooljaar 2020-2021 hebben we gewerkt met een jaarplan, waarin voor dit schooljaar stond 

omschreven welke onderwerpen we uit zouden gaan werken. Dit jaarplan kwam voort uit het 

schoolplan 2019-2023.  

Bij een evaluatie van de schoolontwikkelingen is het terugkijkend goed om te benoemen dat de school 

een onrustige periode achter de rug heeft. Het afgelopen schooljaar zijn alle scholen in Nederland 

wederom geconfronteerd met de gevolgen van het Coronavirus. De school heeft ook in 2020-2021 

veel zaken op afstand moeten organiseren, iets dat de samenwerking op de Mariaschool heeft 

bemoeilijkt.  

Ook zijn in schooljaar 2020-2021 de 6 groepen 5 t/m 7 gestart in de dependance aan de Gantellaan. 

Na de sloop van de tijdelijke lokalen bij het hoofdgebouw was er de verwachting om aan het einde van 

het afgelopen schooljaar terug te kunnen verhuizen richting het hoofdgebouw. Vertragingen in de 

bouw hebben ertoe geleid dat de huisvesting aan de Gantellaan langer zal gaan duren dan was 

voorzien.  

Naast bovenstaande zaken zijn het vertrek van de directrice van de school, de tijdelijke aansturing door 

een interim-directeur en de komst van een nieuwe directeur op 21 juni 2021 van invloed geweest op 

de beoogde en geplande schoolontwikkeling. Ook het traject betreffende de invoering van het 

continurooster heeft de benodigde tijd en energie gekost.  

In de laatste weken van het schooljaar zijn, na de kennismaking met de nieuwe directeur, de ambities, 

kansen en doelen voor de Mariaschool nog eens geïnventariseerd. Deze zaken zijn voor het overgrote 

deel opgenomen in het jaarplan 2021-2022; een schooljaar waarin de school keuzes en stappen wil 

maken richting hetgeen zij in haar ambities in het schoolplan heeft omschreven.  

 

Onderwerpen schooljaar 2020-2021 

In schooljaar 2020-2021 stonden er een aantal onderwerpen centraal:  

• IKC-ontwikkeling en nieuwbouw 

• EDI-traject 

• Continurooster, 5-gelijke dagen model       

 

2.2. Resultaat schoolontwikkeling in het schooljaar 2020 -2021 

IKC-ontwikkelingen en Nieuwbouw 
Nadat de noodlokalen in de zomer van 2020 zijn gesloopt, was de verwachting dat er snel gestart kon 

worden met de nieuwbouw. In het najaar werd de school geconfronteerd met het nieuws dat de bouw 

voorlopig zou worden uitgesteld. De inhoudelijke overleggen met SkippyPepijn zijn door bovenstaande 

en door de landelijke scholensluiting en Coronamaatregelen grotendeels niet doorgegaan. Na de start 

van de nieuwe directeur zijn de gesprekken over samenwerking met SkippyPepijn weer opgestart. 

Nieuwe doelen en afspraken over de samenwerking zijn opgenomen in het jaarplan van de 

Mariaschool.  
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EDI-traject 
Al een aantal jaren is de Mariaschool zich aan het verdiepen in het EDI-model. In 2019-2020 is er een 

nieuwe directeur gestart op de Mariaschool en in de voorgaande schooljaren zijn er ook een aantal 

nieuwe teamleden gestart op de Mariaschool. Om een doorgaande lijn te waarborgen is de keuze 

gemaakt om een deel van het EDI-traject opnieuw te doorlopen en de gemaakte afspraken in de school 

nog duidelijker te borgen. De school laat zich bij dit onderwijskundige traject begeleiden door het HCO 

en zal zich naast het opfrissen van de theoretische kennis in dit traject focussen op de praktische 

vertaling voor de leerkrachten. Uiteindelijk willen we immers dat al onze leerlingen profijt hebben van 

dit onderwijskundige traject. 

Na een voortvarende start in het schooljaar waarin er groepsbezoeken hebben plaatsgevonden om de 

teamleden te begeleiden en er 1 studiebijeenkomst is georganiseerd gooide de Coronamaatregelen 

en scholensluiting roet in het eten voor de Mariaschool. In het laatste kwartaal van het schooljaar is in 

samenspraak met de nieuw aangestelde directeur de keuze gemaakt om de inzet van EDI te koppelen 

aan de NPO-gelden en het traject naast voort te zetten ook te intensiveren. In het jaarplan en het NPO-

plan van 2021-2022 is het EDI-traject dan uit terug te vinden.  

 
 
Invoering continurooster 
In het afgelopen schooljaar is het traject doorlopen en het besluit genomen om, na instemming van de 

MR, over te gaan richting een ander model van schooltijden. Vanaf schooljaar 2021-2022 zal er op de 

Mariaschool gewerkt gaan worden met het 5-gelijkedagen model.  

In schooljaar 2020-2021 heeft de Mariaschool door de scholensluiting al een periode kunnen 

proefdraaien met deze variant van het continurooster. Een keuze die mede ingegeven is door het feit 

dat de Coronamaatregelen het lastig maakten om externen in de school aanwezig te laten zijn. In deze 

periode heeft de school opvang bij SkippyPepijn ingekocht om de tijdperiode tussen de oude en 

nieuwe schooltijd te overbruggen. Ouders/verzorgers hebben op deze wijze niet te maken gekregen 

met onvoorziene kosten.  

In de laatste periode van het schooljaar is de organisatie voor het 5-gelijke dagen model door de 

directie en PMR verder uitgewerkt om zodoende in schooljaar 2021-2022 een goede start te kunnen 

maken. De uitwerking heeft er onder andere in geresulteerd dat de schooltijden op het hoofdgebouw 

en de dependance een kwartier van elkaar verschillen. Op deze manier kan het halen en brengen voor 

de ouders/verzorgers beter worden georganiseerd en vergemakkelijkt. Op het hoofdgebouw starten 

de lessen om 8.30 uur en eindigen de lessen om 14.00 uur en op de dependance begint de schooldag 

om 8.45 uur en eindigt de dag om 14.15 uur.  

Na afstemming met de Medezeggenschapsraad is afgesproken dat de ouders/verzorgers in de laatste 

week van de zomervakantie (en voor de eerste schooldag van de kinderen) een extra nieuwsbrief 

ontvangen met de meest recente informatie.  
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Andere ontwikkelingen 

➢ In 2021-2022 zal er gestart gaan worden met een nieuwe methode voor het vak Engels.  

➢ In schooljaar 2021-2022 zal het plein van de Mariaschool worden opgeknapt en veranderen in een 

Groen Schoolplein. Bij dit traject zijn naast een werkgroep ook de leerlingen betrokken. Tijdens 

de scholensluiting mochten ontwerpen worden aangeleverd. Bij de besluitvorming rondom de 

keuzes op het plein heeft de leerlingenraad een rol gespeeld. Helaas kunnen niet alle wensen 

gerealiseerd worden. Deze wensen (die veelal leeftijdsgebonden zijn) worden meegenomen bij 

de ontwerpfase van de andere nog aan te leggen pleinen.  

➢ In schooljaar 2021-2022 zullen de leerlingen in groep 5 en 6 de beschikking krijgen over een 

Chromebook.   
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3. Opbrengsten 

3.1. Inleiding 

Jaarlijks monitoren we op onze school de opbrengsten. We kijken hierbij naar de leerresultaten en 

naar de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen.  

 

3.2. Cito  

De leerresultaten monitoren we door het afnemen van 

Citotoetsen.  In schooljaar 2020-2021 zijn in groep 3 t/m 8 

de volgende toetsen afgenomen:  

 
Groep 3 t/m 8:  Technisch lezen (DMT) 

  Rekenen en wiskunde 

  Begrijpend lezen 

  Spelling 

 

3.3. Leeropbrengsten 

Door de Lockdown in dit schooljaar zijn de toetsen niet 

allemaal afgenomen zoals gepland was in onze 

toetskalender. Na iedere toetsafname zijn deze uitvoerig 

bekeken en besproken. Met behulp van deze gegevens zijn 

de groepsplannen gemaakt. Daarnaast zijn ook de methode- 

gebonden toetsen afgenomen. De resultaten van de 

Midden- en Eindtoetsen zijn bijgevoegd in bijlage 1.  

 

3.4. Eindtoets 

• In groep 8 maken wij gebruik van de Centrale Eindtoets (CET). 

• 55 kinderen maken de toets en de eindscore van onze school is 534,4 

• Het landelijk gemiddelde was voor dit schooljaar 534,5. 

• In het jaar 2020 is de eindtoets komen te vervallen i.v.m. de lange periode waarin de kinderen 

niet fysiek op school aanwezig mochten zijn. 

• In het jaar 2021 zijn de eindtoetsen wel afgenomen maar ook in dat jaar hebben kinderen een 

hele periode online les gekregen.  

 

Jaar 2018 2019 2020 2021 

Gemiddelde score school   ---- 534,4 

Landelijk gemiddelde CET 535,6 536,1 ---- 534,5 

Landelijk gemiddelde IEP 81 82,2 ---- 79,7 
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3.5. Monitoring sociale veiligheid groep 7 en 8 

Jaarlijks monitoren we de sociale veiligheid van onze leerlingen in de groepen 7 en 8. Voor de 

monitoring hebben wij in 2020-2021 Scholen met Succes ingeschakeld. In het laatste kwartaal is de 

sociale veiligheid en het welbevinden in de groepen 7 en 8 in beeld gebracht middels een digitale 

vragenlijst. Van onze school hebben 106 leerlingen de vragenlijst ingevuld. De responsgroep bestond 

uit 45% jongens en 55% meisjes.  

 
Wij delen deze gegevens met de inspectie en de resultaten uit de monitoring zullen worden 

gepubliceerd op de website Scholen op de Kaart.   

Resultaat sociale veiligheid (gemeten met instrument Scholen met Succes) 

 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
Conclusie (bron: rapport Mariaschool, Scholen met Succes, juli 2021) 
 
Top 3 tevredenheid en ontevredenheid 
In onderstaande figuren wordt een overzicht gegeven van de plus- en verbeterpunten van de 

Mariaschool. Ter vergelijking worden ook de resultaten van de referentiegroep vermeld. In de tabellen 

wordt alleen de ‘top 3’ weergegeven. 

• In de tabel ‘Top 3 Tevredenheid’ wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen die door 

veel leerlingen positief gewaardeerd worden, met de percentages tevreden respondenten. 

• In de tabel ‘Top 3 Ontevredenheid’ staan de onderwerpen waarover relatief veel leerlingen 

ontevreden waren, met de bijbehorende percentages. 
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Oordeel van de leerlingen (bron: rapport Mariaschool, Scholen met Succes, juli 2021) 
Hieronder wordt een samenvatting weergegeven van de opvallendste punten per rubriek. Indien er in 
een rubriek geen opvallende punten zijn, wordt deze rubriek niet weergegeven. Door 
afrondingsverschillen is het mogelijk dat het genoemde percentage afwijkt van de percentages uit de 
betreffende vraag.  
 
De groep  
De school wordt door veel leerlingen gewaardeerd ten aanzien van 'Naar de zin in groep' (76% van de 
leerlingen is hierover tevreden).  
 
Contact van de docent met leerlingen  
De school wordt door veel leerlingen gewaardeerd ten aanzien van 'Juf/meester is aardig' (88% van de 
leerlingen is hierover tevreden). Ook zijn veel leerlingen tevreden over 'Juf/meester zorgt voor goed 
gevoel' (87%).  
 
Welbevinden op school  
75% van de leerlingen vindt de pauze leuk. Sociale Veiligheid Leerlingen 93% van de leerlingen geeft 
aan (bijna) nooit bedreigd te worden door andere leerlingen. Eveneens 93% voelt zich (bijna) altijd 
veilig in de klas. 
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4. Personeel  

4.1. Formatie Mariaschool 

Groep Leerkracht(en) (OP) 
1 en 2 Elly Yvonne 

 Marieke Astrid G. 

 Pathaëlla Sarah 

 Martha Saskia 

3 Wendy Ilonka 

 Doesjka Ilonka 

4 Monique Evelijne 

 Bert Bianca 

5 Carola Coby 

 Aline Hanneke 

6 Marloes Gerda (Astrid T.) 

 Lydia (Albert) Ton 

7 Licette  Hanneke 

 Kim v/d B Kim V. 

8 Sandra  Annemieke 

 Fanny Annemieke 

   

Overig  Naam 
Directeur Karen (Esther)  Michael (vanaf 21 juni 2021) 

Adjunct-directeur Monique S.  

Intern begeleider Petra (bovenbouw) Astrid G.(onderbouw) 

Vakleerkracht gymnastiek Albert  

Schoolopleider Sandra  

ICT Pathaëlla (Marloes) Sandra 

   

OOP Naam 
Onderwijsassistent Ellen  Cynthia 

Adm. medewerker Mary  

Conciërge Jeannette  

Invalpool Astrid T.  

   

Extern Naam  
Schoonmaak FSO  
   

Stagiaires 
Ook dit jaar zijn er weer diverse studenten van verschillende opleidingen die bij ons op school 
stagelopen. Deze studenten worden allemaal begeleid door de leerkracht van de groep, samen met de 
schoolopleider. 
 
Pabostudenten Thomas More: in 2020-2021 waren er 9 studenten die op de Mariaschool stageliepen 

vanuit de Thomas More. Dit waren 1 eerstejaars, 5 tweedejaars, 2 derdejaars en een student die in het 

laatste jaar van de opleiding zat (eindstage). Zij liepen allemaal een semester stage op onze school in 

de groepen 1/2, 4, 5, 7 en 8. 

Overige stagiaires: in 2020-2021 was er 1 studente die het gehele jaar twee dagen in de week stage 

heeft gelopen in groep 3. Zij volgde de opleiding tot onderwijsassistente aan het ROC.  
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Lief en Leed 

Het afgelopen schooljaar hebben twee teamleden mogen vieren dat zij 25 jaar in dienst waren in het 
onderwijs. Licette had deze mijlpaal bereikt in september 2020 en Wendy mocht dit heugelijke 
moment vieren in juli 2021. Bijzonder om te vermelden is dat Ton in het afgelopen schooljaar 65 jaar 
geworden is. Het komende schooljaar zal net als bij Albert het laatste schooljaar zijn dat hij werkzaam 
is.  
 
In 2020-2021 hebben Pathaëlla en Lydia een dochter gekregen. Bij Pathaëlla is dochter Jip geboren en 
bij Lydia dochter Fiene. Het afgelopen schooljaar was er helaas ook verdrietig nieuws te vermelden. In 
februari is Frans, de echtgenoot van Gerda, overleden. Na het overlijden is Gerda een periode 
vervangen op de Mariaschool.   
 
Het afgelopen schooljaar is de directrice Karen verhuisd naar Amsterdam. In mei heeft zij afscheid 
genomen van de Mariaschool. Tot de start van de nieuwe directeur Michael, heeft Esther vanuit SKOP 
samen met de adjunct-directeur Monique die in het afgelopen schooljaar is gestart de werkzaamheden 
van de directie ingevuld.  
 
Aan het einde van het schooljaar hebben we als school afscheid genomen van Bianca die op zoek gaat 
naar een nieuwe uitdaging. Ook zijn Martha en Bert dit schooljaar met pensioen gegaan. Na een 
feestelijke dag met de leerlingen, de teamleden en de directe familie van Bert en Martha hebben zij in 
juli de laatste keer de schooldeuren van de Mariaschool achter zich gesloten.  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligers 

Ook in schooljaar 2020-2021 heeft Cees Schillemans ondersteunt bij het geven van technieklessen in 
de groepen 8. Fijn om ieder jaar weer te kunnen rekenen op deze ondersteuning.  
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4.2. Personeelsbeleid 

Competentiemanagement 
Ook dit schooljaar hebben we een vervolg gemaakt met de ontwikkel- en beoordelingsgesprekken. In 
schooljaar 2020-2021 heeft er met alle medewerkers op de Mariaschool een ontwikkelgesprek 
plaatsgevonden. De gesprekken zijn door de adjunct-directeur en directeur gevoerd in de periode tot 
aan de meivakantie.  
 
Mobiliteit 
Bij de start van het schooljaar is er een nieuwe collega op de Mariaschool begonnen. Deze leerkracht 
was hiervoor werkzaam op het Spectrum.  
 
Nascholing op teamniveau/ invulling studiedagen 
In 2020-2021 zijn er diverse trainingen en cursussen gevolgd door de medewerkers op de Mariaschool. 
Door de scholensluiting en Coronamaatregelen zijn veel van de ingeplande cursussen niet of in een 
andere vorm doorgegaan. Het grootste deel van de cursussen is online gevolgd. Medewerkers hadden 
dit schooljaar de mogelijkheid om via E-Wise op digitale wijze de professionalisering vorm te geven. 
  
Onderstaande cursussen zijn door (een deel van het) team gevolgd: 

• HCO Training Breinhelden 

• Bedrijfshulpverlening (BHV) 

• Eerste Hulp bij Kinderen (EHBK) 

• Leeronderwijs op afstand 

• Masterklas online 

• Hoekwerk  

4.3. Ziekteverzuim 
 Meldings-

frequentie 

2018-2019 

Ziekteverzuim-
percentage 

2018-2019 

Meldings-
frequentie 

2019-2020 

Ziekteverzuim-
percentage 

2019-2020 

Meldings-
frequentie 

2020-2021 

Ziekteverzuim-
percentage 

2020-2021 
Mariaschool 0,53 0,79 0,49 0,84 0,92 2,86 

SKOP 0,81 2,11 0,75 3,57 1,09 5,3 

Landelijk 
basisonderwijs 

1,5 5,03 1,5 4,9 1,5 4,6 

----------------------------------------Toelichting bij tabel---------------------------------------- 
Meldingsfrequentie 
De meldingsfrequentie geeft aan hoe vaak medewerkers gemiddeld verzuimen. Is de meldingsfrequentie hoog, dan is – 
uitzonderingen daargelaten – daaruit af te leiden dat de medewerkers zich makkelijk en snel ziekmelden. 
 
Ziekteverzuimpercentage 
Verzuimpercentage geeft aan hoeveel procent van de tijd verloren is gegaan door ziekte binnen de organisatie. Is er sprake 
van een hoog percentage dan kan het liggen aan een of twee medewerkers die langdurig ziek zijn, een griepgolf, echter 
het kan ook liggen aan ontevredenheid binnen de organisatie. 

 

 
Toelichting op cijfers Mariaschool 
Het verzuimpercentage lag in schooljaar 2020-2021 op 2,86%. Dit percentage ligt lager dan het 
percentage bij SKOP of het landelijke percentage in het basisonderwijs. In vergelijking met schooljaar 
2019-2020 is er wel een stijging van dit percentage zichtbaar. Een verklaring voor de stijging kan zijn 
dat de Mariaschool het afgelopen schooljaar te maken heeft gehad met langdurige uitval van een 
aantal teamleden door onder andere het overlijden van de partner van 1 van de medewerksters, 
afwezigheid door Corona(gerelateerde klachten) en door de zwangerschap van twee teamleden.   
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4.4. ARBO 

De zorg voor arbeidsomstandigheden binnen de school is gericht op veiligheid, gezondheid en welzijn. 
Deze zorg is vastgelegd in de Arbowet. Binnen onze school hebben we 10 Bhv’ers. In dit schooljaar 
hebben alle Bhv’ers de verplichte bijscholing gevolgd. En 1 collega volgt EHBK. 
 

Ontruimingsplan 

In het komende schooljaar zal de Mariaschool samen met SkippyPepijn in het hoofdgebouw en samen 

met de Ackerweide in het gebouw aan de Gantellaan de ontruimingsoefening gaan organiseren. 

Hiermee wordt bij het oefenen de meest realistische situatie bereikt. Ook voor het oefenen met het 

ontruimen geldt dat de scholensluiting heeft gemaakt dat niet alle oefeningen door konden gaan op 

de wijze waarop zij gepland waren.  

 

Ongevallenregistratie en Risicosignalering 

 In de school Buiten spelen Gym Overblijf 

Aantal registraties 1 4 2 1 

 

Toelichting bij ongevallenregistratie en risicosignalering  

• Het aantal ongevallen en de spreiding over de groepen en activiteiten hebben geen directe 

aanleiding gegeven voor verdere actie. Wel zijn vanuit preventief oogpunt: 

- alle speeltoestellen nog eens gekeurd; 

- matten toegevoegd aan een aantal gymoefeningen om een breder dan noodzakelijke valvloer 

te creëren.  

• Er zijn risico’s via de schriftelijke signalering doorgegeven. Op basis hiervan zijn de volgende acties 

uitgevoerd: 

- De hoogte van de takken die oversteken (entree schoolplein) zijn naar 2,5 meter gebracht.  

- De beheerder van het gebouw Gantellaan is verzocht om temperatuur van het hete water te 

verlagen.   
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5. Organisatie 

5.1. Leerlinggegevens  

 

Schooljaren 1 oktober t/m 30 september 2019/2020 2020/ 2021 2021/2022 

Aantal leerlingen op 1 okt  382 369 353 

Onderbouw (t/m 7 jaar) 171 167 168 

Bovenbouw (8 jaar en ouder) 211 202 185 

Jongens 187 192 182 

Meisjes 195 177 171 

Arrangementen 2 2  

Uitstroom leerlingen VO 51 55  

Verhuizing 5 5  

Overstap naar andere basisschool 1 5  

Uitstroom naar SBO/SO  1  

Instroom 4 jarigen 40 39  

Instroom van andere basisschool 8 9  

    
   

5.2. Uitstroom naar voortgezet onderwijs  

We hadden dit schooljaar een groep 8 met 55 leerlingen. Deze zijn als volgt uitgestroomd (berekening 
conform analyse en waarderingen opbrengsten PO). 
 

 VMBO B VMBO TL HAVO VWO Totaal 

Aantal leerlingen 8 19 13 15 55 

Percentage 15 34 24 27 100 

 
Aantal verplichte heroverwegingen schooladvies:  2 
Aantal gewijzigde adviezen n.a.v. de heroverweging:  2 

 

Uitstroom naar scholen:  

Naam school voortgezet onderwijs   Aantal leerlingen 

Erasmus College Zoetermeer 1 leerling 

Melanchton Bergschenhoek 4 leerlingen 

Melanchton Business 1 leerling 

Melanchton Berkroden 14 leerlingen 

Melanchton Blesewic 1 leerling 

Stanislascollege Pijnacker 25 leerlingen 

Wolfert Lyceum 9 leerlingen 

Totaal 55 leerlingen 
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5.3. Gebouw 

In 2020-2021 zijn de noodlokalen die een lange tijd bij het hoofdgebouw geplaatst waren definitief 

afgebroken. De groepen die gehuisvest waren in deze lokalen zijn opnieuw verdeeld over de lokalen 

in het hoofdgebouw en over de lokalen in de dependance aan de Gantellaan. Aan de Gantellaan heeft 

de Mariaschool een zestal lokalen ter beschikking gekregen. Nadat duidelijk werd dat de verbouwing 

langer zou gaan duren dan dat de school had verwacht, zijn er investeringen gedaan om van de locatie 

een fijne locatie te maken voor de medewerkers en leerlingen.  

Naast nieuw meubilair in de hallen zal deze locatie gedurende de schoolvakantie worden voorzien van 

stickers. Ook zijn er in overleg met de basisschool die hier reeds gevestigd was afspraken gemaakt over 

de kantoorruimtes en magazijnen om in het nieuwe schooljaar meer ruimte ter beschikking te hebben. 

De dependance beschikt vanaf het voorjaar ook over een eigen telefoonnummer, iets dat de 

bereikbaarheid vergemakkelijkt voor zowel teamleden als ouders/verzorgers.  

In het hoofdgebouw heeft schooljaar 2020-2021 in het teken gestaan van verder opknappen van de 

locatie. Op diverse plekken is geschilderd en in de zomervakantie zijn er nieuwe zonneschermen in de 

lokalen geplaatst. Met de werkgroep schoolplein is een pleinontwerp gemaakt om het schoolplein een 

nieuwe uitstraling te geven. Er is gekozen voor een “groen schoolplein” en het ontwerp zal in het najaar 

van het komende schooljaar worden gerealiseerd.  
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6. Communicatie 

6.1. Interne communicatie 

Klachtenafhandeling 
De externe vertrouwenspersoon is dit jaar 1 keer benaderd/ingeschakeld.  
De interne vertrouwenspersoon is drie keer benaderd/ingeschakeld door ouders. 
 

Oudervereniging 

Na een bijzonder schooljaar waarin veel activiteiten geen doorgang konden vinden heeft de ouderraad 
van de Mariaschool op een aantal momenten toch kunnen laten zien welke waarde zij voor de 
leerlingen en het team hebben. Zij hebben de school gedurende een aantal jaaractiviteiten 
ondersteunt.  
 

Medezeggenschapsraad 

De Medezeggenschapsraad (MR) bestond dit jaar uit drie leerkrachten en drie ouders. Het afgelopen 
schooljaar zijn er, na het vertrek van Hans, verkiezingen georganiseerd. Diane heeft na de verkiezingen 
de plek van Hans in de oudergeleding overgenomen.  
 
De MR is in 2020-2021 (op fysieke en digitale wijze) 14 keer bij elkaar geweest.  Nadere informatie over 
het afgelopen schooljaar is terug te lezen in het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad dat 
gepubliceerd is op de website van de Mariaschool.  
 

Teammemo 
De directie van de Mariaschool verstuurt wekelijks een Memo naar alle teamleden. In deze memo 
worden de teamleden geïnformeerd over schoolontwikkelingen, ontwikkelingen omtrent de 
nieuwbouw en worden ook roosters en planningen gedeeld. Ook is te lezen wanneer de directieleden 
wel en niet aanwezig zijn in de school en wordt nieuws op het gebied van zorg/IB gedeeld.  
 

Ondersteuningsteam 
De intern begeleiders en directie maakten in het afgelopen schooljaar deel uit van het 
schoolondersteuningsteam. Daar waar noodzakelijk zijn schoolmaatschappelijk werk, het 
samenwerkingsverband of een externe adviseur ingeschakeld om de school te helpen bij vraagstukken 
op het gebied van zorg. In schooljaar 2020-2021 is er door de intern begeleiders en directie op 
wekelijkse basis overleg gevoerd.  
 

Contacten met ouders 
Door de scholensluiting is in het afgelopen schooljaar veel gewerkt met Social Schools. Om de ouders 
betrokken te houden bij ons onderwijs en zo nu en dan een kijkje te kunnen laten nemen in de groepen 
hebben de leerkrachten geregeld updates verstuurd met foto’s over het leren en werken in de klas. 
Om de ouders ook op het gebied van schoolontwikkelingen goed te blijven informeren, is besloten om 
de nieuwsbrief niet meer maandelijks, maar tweewekelijks te versturen.  
 
De startgesprekken zijn in schooljaar 2020-2021 nog op school gevoerd. Na een aanscherping van de 
maatregelen rondom Corona zijn de rapportgesprekken en gesprekken over het eindadvies op een 
digitale wijze gevoerd. Bij gesprekken over begeleiding en zorg is er in een enkel geval voor gekozen 
om gesprekken fysiek te voeren. In deze gevallen zijn de hygiënevoorschriften, de afstandsregel en het 
advies in een geventileerde ruimte te zitten nauwlettend gevolgd.  
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6.2. Contacten met RvT, bestuur en directieoverleg  

De Mariaschool is een van de vijf scholen van de SKOP (Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker). De 

directies van de vijf scholen zitten in het directieteam. Dit directieteam vergadert een keer in de drie 

weken onder leiding van de Algemeen Directeur/Bestuurder Henk Hooymans. Dit schooljaar zijn we 

twaalf keer bij elkaar geweest voor een reguliere vergadering. Met de RvT zijn we dit jaar formeel 

online bij elkaar geweest. Het thema dit jaar was: Hoe groot en hoe klein kan een school zijn? 

 

6.3. Directieoverleg scholen Pijnacker-Nootdorp 

Binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp komen de directeuren van de basisscholen een aantal keer 

per jaar bij elkaar om over het lokaal onderwijs te praten/overleggen. Het afgelopen schooljaar zijn we 

drie keer online bij elkaar geweest. 

 

6.4. Netwerkbijeenkomsten 

Bij SKOP zijn de volgende netwerken bijeengeweest: 

• Leerkrachten groep 1-2, groep 3 en groep 8 
• Netwerk IB-ers 
• Netwerk schoolopleiders 
• Netwerk ICT-ers 
 
 

6.5. Externe communicatie optioneel 

Gedurende het schooljaar 2020-2021 waren er kortlopende of langdurige contacten met de volgende 

personen of instanties: 

• De onderwijsadviesdienst (OA) in de personen van Ronald Karsdorp (Account Manager). 

• Het HCO, in de persoon van René Kops (trajectbegeleider EDI). 

• De schoolarts in de persoon van over geneeskundige onderzoeken. 

• De logopediste van de GGD over logopedische onderzoeken en behandelingen. 

• Schoolmaatschappelijk werk (MEE) in de persoon van Mandy de Keizer. 

• Jongerenwerk, in de persoon van Diedeke Brouwer. 

• Diverse scholen i.v.m. aanmeldingen en in- en uitschrijvingen van (nieuwe) leerlingen. 

• PPO Delfland in het kader van passend onderwijs.  

• De bibliotheek. 

• De Pabo Thomas More over de stagiaires. 

• Sportverenigingen i.v.m. buitenschoolse activiteiten. 

• SkippyPepijn m.b.t. de naschoolse opvang en de samenwerking rondom de Peuteropstap. 

• ITS, bij de installatie en inrichting van nieuwe devices en schoolborden. 
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7. Bijlage Leeropbrengsten: 
Rekenen en wiskunde 3.0, afnamemoment MEDIO 

jaar 3 4 5 6 7 B 8 

‘13-’14 131,9 A I                

‘14-’15 134,4 A I+ 165,0 B II             

’15-’16 130,8 A I 167,6 B II 218,7 A I+          

’16-‘17 127,1 A I 167,2 B II 215,2 A I 240,3 A !+       

’17-‘18 123,9 B II 166,9 B II 211,9 A I 234,0 A I 269,7 A I+    

’18-‘19 109,4 C IV 161,0 C III 206,6 B II 225,7 C III 256,9 B II 275,1 A I 

’19-‘20 109,2 C IV 161,1 C III 208,1 B II 232,2 A II 254,4 B II 266,5 C III 

‘20-'21 Geen afname door Corona en Lock down 

 
Rekenen en wiskunde 3.0, afnamemoment EIND 

jaar 3 4 5 6 7 entree 

‘13-‘14 156,0 A I+             

‘14-’15 154,8 A I 193,6 A I          

’15-’16 158,9 A I+ 193,8 A I 228,0 A I+       

’16-‘17 155,6 A I+ 185,0 B II 230,7 A I+ 253,9 A I+    

’17-‘18 143,6 B II 193,8 A I 225,7 A I+ 246,9 A II 276,3 A I+ 

’18-‘19 144,4 B II 183,6 B III 226,1 A I+ 238,8 C III 263,2 B II 

’19-‘20 138,3 C IV 181,5 A II 213,9 A I 239,2 B II 263,9 B II 

’20-‘21 159,2 - I+ 176,6 - IV 220,8 - II 247,4 - I 261,6 - III 
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Begrijpend lezen 3.0, afnamemoment MEDIO 

jaar 5 6 7 B 8 

’16-‘17 168,7 A I+ 182,5 A II       

’17-‘18 159,7 B II 181,6 A II 207,4 A I+    

’18-‘19 157,3 B II 172,6 C III 195,1 B II 215,6 A I 

’19-‘20 163,7 A I 179,4 B II 193,0 B II 203,9 B III 

’20-‘21 Geen afname door Corona / Lock down 

 

Begrijpend lezen 3.0, afnamemoment EIND 

jaar 4 5 6 7  entree 

’15-’16 146,4 B II 180,0 A I+       

’16-‘17 138,6 C III 169,6 A I 194,6 A I+    

’17-‘18 143,2 B II 163,1 B II 189,6 A I 210,7 A I+ 

’18-‘19 149,0 A I 168,2 A I 181,3 B II 199,8 B II 

’19-’20   

Okt ’20 B 

 

146,0 

 

C 

 

III 

 

163,7 

 

C 

 

IV 

 

188,2 

 

B 

 

II 

197,9 B II 

’20-‘21 135,2 - IV 162,9 - II 185,8 - II 198,4 - II 
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DMT 2018, afnamemoment MEDIO 

jaar 3 4 5 6 7 8 

’17-‘18 20,0 A I 44,4 C III 61,0 C IV 80.9 A I+       

’18-‘19 17,7 B II 49,5 A I+ 66,2 A I 75,7 C III 90,8 A I    

’19-‘20 16,9 C III 45,8 B II 68,2 A I+ 81,6 A I+ 82,0 E V 103,0 A I+ 

’20-‘21 26,5 - I+ 43,2  IV 71,9 - I+ 86,7 - I+ 90,4 - I 93,3 - V- 

 

DMT 2018, afnamemoment EIND 

jaar 3 4 5 6 7 

’17-‘18 36,4 A I+ 55,7 A I 69,2 B II 86,5 A I+    

’18-‘19 34,3 A I+ 57,1 A I+ 73,2 A I+ 77,4 D IV 96,2 A I+ 

’19-‘20 25,6 A I+ 50,0 A I+ 67,5 A I+ 80,8 A I+ 90,1 C III 

’20-‘21 38,8 - I+ 53,4 - II 80,5 - I+ 93,8 - I+ 97,5 - I+ 
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Spelling 3.0, afnamemoment MEDIO  

jaar 3 4 5 6 7 B 8 

’14-‘15 207,8 A I+                

’15-’16 170,2 A I 242,9 B II             

’16-‘17 185,6 A I+ 220,7 D V 308,7 A II          

’17-‘18 175,0 A I+ 256,9 A I 298,1 B III 329,2 A I       

’18-‘19 160,8 A II 243,0 B II 298,9 B III 314,4 C III 353,7 B III    

’19-‘20 141,5 C III 236,8 C III 315,2 A I 319,7 B III 342,8 C IV 375,8 A I+ 

’20-‘21 Geen afname door Corona/Lockdown 

 

 

Spelling 3.0, afnamemoment EIND 

jaar 3 4 5 6 7 

’14-‘15 229,1 A I+             

’15-’16 226,4 A I+ 278,2 A I          

’16-‘17 229,2 A I+ 257,0 C IV 324,5 A I       

’17-‘18 222,1 A I 269,4 B II 317,4 B II 341,1 B II    

’18-‘19 222,3 A I+ 278,8 A I 327,1 A I 328,5 C IV    

’19-‘20 213,4 A II 274,5 A II 325,9 A I 340,0 B II 354,0 C IV 

’20-‘21 228,3 - I+ 268,6 - II 330,0 - I 346,1 - I 361,3 - II 
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