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2. Inleiding 
Dit jaarverslag over onze school is samengesteld onder eigen verantwoordelijkheid: 
 
De Keizerskroon (29XP) 
Zilverreigerdreef 101  
2643 MC Pijnacker  
015-3613005  
Gantellaan 25 
2642 JK Pijnacker 
015-3610838 
 
Directie: Jethro Schepers en Louise Treffers 
 
Het betreft het jaarverslag van het schooljaar 2020-2021. Het doel is een evaluatie van het afgelopen 
schooljaar. Dit jaarverslag 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 de zaken beknopt te formuleren.  
In sommige gevallen wordt er verwezen naar een bijlage. 
De voorgenomen doelen en activiteiten 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!  
 
Directie Jethro Schepers en Louise Treffers 
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3. Onderwijskundig beleid 

3.1. Schoolontwikkeling 

Onderwerpen schooljaar 2020-2021: 
In het schoolplan 2019-2023 staan de volgende onderwerpen genoemd voor 2020-2021: 
1. Teach like a champion 
2. IPC: vervolg Expressie 
3. IPC: persoonlijke doelstellingen 
4. Early Years 
5. Leren zichtbaar maken: hoe schaal jij jezelf in bij de onderdelen? 
6. Wat verstaan we bij ‘Leren zichtbaar maken onder het jonge kind’ 
 
Het schooljaar 2019-2020 liep anders dan gepland. De school was een aantal maanden gesloten en 
geplande studiedagen, teamsessies en bouwsessies gingen niet door. Hierdoor is een aantal 
onderwerpen anders en/of nog niet uitgevoerd. Dat betekent meteen iets voor het jaarplan 2020-
2021. We hebben met het managementteam kritisch gekeken naar wat belangrijk en urgent is. Hierin 
hebben we keuzes gemaakt en een aantal onderwerpen doorgeschoven en een aantal nieuwe 
onderwerpen op de agenda gezet omdat die ons inziens aan de basis liggen voor verdere 
ontwikkeling van de school. 
 
Wat nu niet en/of anders: 
Teach like a champion’ schuiven we door naar 22-23. In plaats daarvan brengen we EDI nog weer 
onder de aandacht. Dit doen we door via de SKOP academie de basiscursus en opfriscursus aan te 
bieden en leerkrachten hiervoor te enthousiasmeren. Daarnaast zal de didactisch coach van de 
school, leerkrachten hier verder in begeleiden en stimuleren tot het samen voorbereiden van lessen 
en bezoeken van elkaar lessen. 
 
IPC: persoonlijke doelstellingen pakt de IPC coördinator op. Dit gebeurt in combinatie met een 
gesprek met het team over de bedoeling van IPC, rol en taak van de IPC coördinator. We pakken dit 
zo aan omdat een van beide IPC coördinatoren afscheid neemt. Vooralsnog kiezen we ervoor om niet 
meteen een nieuwe coördinator erbij te nemen maar de blijvende coördinator in haar rol te laten 
groeien en later te evalueren in hoeverre er behoefte is om de bezetting uit te breiden.  
 
Wat verstaan we onder ‘Leren zichtbaar maken onder het jonge kind’. Dit schuiven we door. Het 
afgelopen jaar heeft ons geleerd dat we eerst met dit team aan de slag moeten om de samenwerking 
en doorgaande lijn te realiseren in combinatie met het verder verkennen van het werken met Early 
Years. Daarna ontstaat er ruimte om met ‘leren zichtbaar maken onder het jonge kind’ aan de slag te 
gaan. Op dit moment kunnen we niet zeggen wanneer dat is. 
 
Leren zichtbaar maken. Leerkrachten groep 3 t/m 8 kunnen op hun eigen manier aangeven wat zij 

verstaan onder: Leerdoelen, Succescriteria, Feedback geven, Formatief /eigenaarschap. Dit schuiven 

we door naar 22-23. 

Wat nu wel: 
1. Ontwikkeling managementteam. 
2. Ontwikkeling rol bouwcoördinatoren in bouwen en bouwsessies. 
3. Organisatie structuur en cultuur. 
4. Ontwikkeling samenwerken en doorgaande lijn in 1/2 en Early Years. 
5. IPC de rol en taak van de IPC coördinator en vervolg expressie. 
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3.2. Resultaat schoolontwikkeling in het schooljaar 2020 -2021 

 

Onderwerp: 
Ontwikkeling managementteam 

Gewenste situatie / resultaat (Doel) 
Het MT ontwikkelt zich naar een orgaan dat efficiënt en goed samenwerkt aan het (be)(ge)leiden 
van de grote en complexe organisatie die de school inmiddels is geworden. 
De bouwcoördinatoren groeien uit naar en nemen deel aan het MT als gelijkwaardige 
sparringpartners en geven mede leiding aan de schoolontwikkeling en specifiek in hun bouwen. 
De directie ontwikkelt zich naar twee gelijkwaardig functionerende directieleden.  

Activiteiten 
(hoe) 

Onderdeel van de MT vergadering is hoe die gelijkwaardige rol eruit ziet en wat 
daarvoor nodig is van zowel bouwcoördinatoren als directieleden. 
Concreet maken wat de rol van de bouwcoördinatoren is in de bouwen: leiders 
(visie), managers (resultaat) en coaches (begeleiden). 
Begeleiding OA op samenwerking – ontwikkeling richting een lerende organisatie 
binnen MT en team. 

Periode 
(tijd) 

2020-2022 
 

Eigenaar 
(wie) 

Bouwcoördinatoren en directieleden 
 

Evaluatie 
(wanneer) 

Structureel aan het einde van MT vergaderingen. 
Jaarverslag 

Investering 
in tijd en 
geld 
(hoeveel) 

Tweewekelijkse MT vergaderingen. 
Tussentijdse individuele gesprekken met Bouwcoördinatoren over functioneren in 
het MT en in de rol van bouwcoördinator.  
Scholing bouwcoördinatoren  
Begeleiding OA 

Evaluatie 
Een vlotte start waarin de bouwcoördinatoren zich actief ontwikkelden en verantwoordelijkheid 
namen.  
Bouwcoördinatoren gingen proactief aan de slag met hun bouwen en jaargroepen om aan bouw 
specifieke onderwerpen te werken.  
Bouwcoördinatoren werden zichtbaarder en vindbaarder in hun bouwen.  
Voor directieleden betekende dit ‘loslaten oftewel anders vasthouden’.  
In de ontwikkeling van de  managementstructuur betekent dit ook naast loslaten vertrouwen op 
de bouwcoördinator en optreden als feedback gever en sparringpartner. 
Het managementteamoverleg zoekt naar een balans tussen praktisch en helicopterview. 
Uitzoomen en inzoomen.  
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Onderwerp: 
Ontwikkeling rol bouwcoördinatoren in bouwen en bouwsessies. 

Gewenste situatie / resultaat (Doel) 
De bouwcoördinatoren zijn zichtbaar en benaderbaar voor hun team. Zij hebben oog en oor voor 
hun teams en kunnen praktische maar ook meer complexe zaken die spelen in de bouw, 
jaargroep, bij teamleden zelfstandig oppakken en aanpakken. 
Zij ontwikkelen zicht tot leiders, managers en coaches van hun bouw. 
Zij geven vanuit de pijlers van de school en het jaarplan leiding en richting aan de ontwikkelingen 
binnen de bouw en jaargroepen.  
Zij stimuleren en begeleiden hun team naar gebruik maken van elkaars kennis en expertise en 
leren van en met elkaar (samen werken aan samenwerken). 

Activiteiten 
(hoe) 

De bouwcoördinatoren volgen een opleiding. 
De bouwcoördinatoren bereiden met elkaar bouwsessies, gesprekken met 
teamleden voor. 
De bouwcoördinatoren zorgen ervoor dat ze in contact komen en blijven met hun 
teams middels individuele gesprekken en bouwsessies. 
Zij zijn een voorbeeld voor en geven voorbeeld aan hun teams als het gaat om op 
een integere, open en eerlijke manier samen werken. 

Periode 
(tijd) 

2020-2022 

Eigenaar 
(wie) 

Bouwcoördinatoren en directieleden 

Evaluatie 
(wanneer) 

Gedurende opleiding 
Tijdens MT vergaderingen 
In gesprekken met elkaar. 
In persoonlijke gesprekken met directie 
Jaarverslag 

Investering 
in tijd en 
geld 
(hoeveel) 

Tweewekelijkse MT vergaderingen. 
Tussentijdse individuele gesprekken met Bouwcoördinatoren over functioneren in 
het MT en in de rol van bouwcoördinator.  
Scholing bouwcoördinatoren  
Begeleiding OA 

Evaluatie 
De bouwcoördinatoren zijn samen met een deels nieuwe directie in 2020 gestart. De 
bouwcoördinatoren hebben zich gericht op zichtbaar worden en in contact blijven met hun 
bouwen. Elke bouw en daarbinnen jaargroep is anders en ontwikkelt zich in een ander tempo en 
met een andere dynamiek. Dat betekende ook dat de aanpak en werkwijze van 
bouwcoördinatoren verschilde en dat ze hierover met het mt in overleg gingen over de beste wijze 
van aanpak. Het MT is ook steeds meer de nadruk gaan leggen op de samenwerking binnen de 
jaargroepen als een krachtig middel om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren  

 

Onderwerp: 
Organisatie structuur en cultuur. 
 

Gewenste situatie / resultaat (Doel) 
Een efficiënt en goed samenwerkend team met als resultaat een duurzaam hoge kwaliteit van 
onderwijs aan de leerlingen. 
Onze leerlingen presteren op een hoger niveau en collega’s ervaren een groter gevoel van 
voldoening en tevredenheid. 
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Activiteiten 
(hoe) 

Structuur:  
maken van een organogram van de afdelingen binnen de organisatie, wat hun 
werkzaamheden zijn en hoe zij zich verhouden (samenwerken) met de andere 
afdelingen.  
Het MT betrekt het team waar mogelijk en waar nodig bij besluitvorming binnen 
school, bouwen en jaargroepen.  
Cultuur:  
Verder ontwikkelen van een open en transparante samenwerking binnen bouwen 
en jaargroepen.  
Het MT geeft actief feedback op het handelen van collega’s, jaargroepen en bouwen 
Het MT vervult een voorbeeld rol in openheid en transparantie.  
De bouwcoördinatoren werken met hun bouwen aan teamontwikkeling in het van 
en met elkaar leren, gebruik maken van elkaars kennis en expertise. 
Studiedagen waar gewerkt wordt aan bewustwording van en werken aan de vijf 
pijlers van een lerende organisatie. 

Periode 
(tijd) 

2020-2024 

Eigenaar 
(wie) 

Managementteam 

Evaluatie 
(wanneer) 

MT vergaderingen. 
Bouwsessies 
Jaarverslag 

Investering 
in tijd en 
geld 
(hoeveel) 

Tweewekelijkse MT vergaderingen. 
Tussentijdse individuele gesprekken met Bouwcoördinatoren over functioneren in 
het MT en in de rol van bouwcoördinator.  
Scholing bouwcoördinatoren  
Begeleiding OA 

Evaluatie 
In de eerste periode van het schooljaar 2020-2021 heeft het MT met input van het team een 
organogram van de organisatie gemaakt. De organogram is gedeeld met het team. Het is nodig om 
het organogram regelmatig te evalueren met het team om het enerzijds te laten leven en 
anderzijds up to date te houden. Vanuit het organogram is het MT met de verschillende 
afdelingen in gesprek over hun rollen en taken: Zorgteam – bouwen – jaargroepen. De 
bouwcoördinatoren zijn in het schooljaar 2021-2022 met een studie begonnen waarin leren van 
en met elkaar centraal staat en zichtbaar maken welke kwaliteiten teamleden hebben en daar 
gebruik van maken zowel binnen de jaargroepen, bouwen als binnen het MT.  
Het Zorgteam ontwikkelt zich onder begeleiding van de directie tot een taakvolwassen afdeling die 
de leerlingenzorg aanstuurt en uitvoert. Er is aandacht voor wat goed gaat en wat beter moet.  

 

Onderwerp 
Ontwikkeling samenwerken en doorgaande lijn in 1/2 en Early Years. 

Gewenste situatie / resultaat (Doel) 
De leerkrachten 1/2 gaan geleidelijk aan nog meer onderwijsinhoudelijk samenwerken: 
horizontale doorgaande lijn is daarbij het doel. Het implementeren van Early Years verloopt 
geleidelijk en in kleine stapjes in combinatie met spelend leren. De leerkrachten ontwikkelen 
inzicht in de doelstellingen van  Early Years, zicht op de invulling van de units. 

Activiteiten 
(hoe) 

In het schooljaar 2020-2021 begeleidt de directie de groepen 1/2 bij het duidelijk 
krijgen wat ieders visie is op onderwijs aan 1/2, waar de overeenkomsten en 
verschillen zitten.  
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Begeleiding van IPC op EY in 2020-2021 en 2021-2022: wat is het en wat betekent 
het voor het onderwijs? Welke stappen kun je zetten om EY geleidelijk aan te 
implementeren in je onderwijs.  
Betrokkenheid van de IPC coördinator bij de implementatie van EY in 1/2.  

Periode 
(tijd) 

2020-2023 

Eigenaar 
(wie) 

Bouwcoördinator 1/2 en directie.  

Evaluatie 
(wanneer) 

MT vergaderingen 
Bouwsessies 
Jaarverslag 

Investering 
in tijd en 
geld 
(hoeveel) 

Begeleiding door IPC 
Begeleiding directie tijdens bouwsessies. 

Evaluatie 
In 2020-2021 is een duidelijk beeld ontstaan wat de visies van de leerkrachten op onderwijs aan 
1/2. De overeenkomsten en verschillen zijn in beeld op doorgaande lijn, samenwerking en waar 
kansen en bedreigingen liggen ten aanzien van samenwerken en ontwikkelen doorgaande lijn. Op 
hoofdlijnen is er een doorgaande lijn betreffende vastleggen van thema’s, op werkwijze (proces en 
product) zijn er verschillen die moeizaam te overbruggen zijn. Verbindende factoren zijn het 
spelend leren, verbinding tussen hoeken binnen thema’s, werken met de kleine kring. 
In 2021-2022 heeft de bouw een aantal EY thema’s vastgelegd en is er opnieuw ondersteuning van 
IPC. 

 

Onderwerp: 
IPC de rol en taak van de IPC coördinator en vervolg expressie. 

Gewenste situatie / resultaat (Doel) 
IPC coördinator is zichtbaar, bereikbaar en wordt door leerkrachten gezien als een steun en 
toeverlaat op IPC. De wederzijdse verwachtingen zijn helder. 
De leerdoelen van Kunstzinnige vorming (KV) bij IPC units zijn concreet uitgewerkt met expressie 
lessen voor beeldende vorming. Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt van de visuel thinking 
strategies (VTS) en proces gerichte didactiek. 
Het onderdeel cultuur van IPC wordt onder de aandacht gebracht en leerkrachten zijn 
geïnspireerd voor het invullen van de leerdoelen van cultuur bij IPC. 

Activiteiten 
(hoe) 

Tijdens de studiedag op 8 oktober kijken we met elkaar terug op de expressie 
activiteiten van IPC en wat we hier het afgelopen jaar mee gedaan hebben. We 
nemen de leerdoelen van KV van de IPC units van dit schooljaar erbij en maken 
hiervoor een praktisch invulling van de activiteiten hierbij. 
Tijdens de studiedag van 4 januari geeft het Kunstgebouw inspiratieworkshop op 
het gebied van cultuur en kijken we weer hoe we dit kunnen inzetten bij de IPC 
units. 

Periode 
(tijd) 

Rol en taak IPC coördinator en wederzijdse verwachtingen: eerste helft schooljaar 
2020-2021. 
IPC en Kunstzinnig vorming: eerste helft schooljaar (oktober-november-december 
2020) 
IPC en cultuur: tweede helft schooljaar: januari – mei 2021 

Eigenaar 
(wie) 

IPC coördinator is procesbegeleider en aanspreekpunt 
Alle leerkrachten 
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Evaluatie 
(wanneer) 

Tijdens bouwsessies 
Tijdens MT vergaderingen 
Jaarverslag 

Investering 
in tijd en 
geld 
(hoeveel) 

Studiedag oktober 2020.  
Uitwerken en terugkoppelen wederzijdse verwachtingen. 
Kosten Kunstgebouw/Cultuurtrein: geen, via subsidie gemeente 

Evaluatie 
Tijdens de studiedag van 8 oktober 2020 hebben we met het team concreet in beeld gebracht wat 
men verwacht van de IPC coördinator en wat de IPC coördinator verwacht van de teamleden. 
De IPC coördinator heeft gewerkt aan het zichtbaarder worden door klassenbezoeken en in 
gesprek gaan met collega’s en tijdens bouwsessies. 
De leerdoelen van Kunstzinnige vorming (KV) bij IPC units zijn niet concreet uitgewerkt met 
expressie lessen voor beeldende vorming.  
IPC en cultuur heeft geen uitvoering gehad in de tweede helft van het schooljaar. De school ging 
dicht, afstandsonderwijs werd opgezet en prioriteiten lagen op continuïteit onderwijs op 
basisvakken: taal, lezen, rekenen. 

 

3.3. Andere opgepakte ontwikkelingen gedurende dit schooljaar 

✓ Schoolsluiting en thuisonderwijs. 

✓ Ontwikkelen plan van aanpak Nationaal Programma Onderwijs. 

✓ Vertraging huisvesting Vlinderboom en gevolgen voor Keizerskroon. 
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4. Opbrengsten 

4.1. Inleiding 

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

naar de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen.  

4.2. Cito  

De leerresultaten monitoren we door het afnemen van 

Citotoetsen.  Het afgelopen schooljaar hebben we in groep 3 

t/m 8 de volgende toetsen afgenomen:  

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

  Rekenen en wiskunde 

  Begrijpend lezen 

  Spelling 

 

4.3. Leeropbrengsten 

Door de lockdown is de toetsafname CITO-M een aantal 

weken verschoven om leerlingen weer te laten wennen aan 

de schoolstructuur en mogelijke achterstanden goed in 

beeld te krijgen.  

 

 

Bij kleuters is incidenteel een Cito afgenomen, wanneer er behoefte was aan meer informatie wat 
betreft cognitief gebied en de overgang naar groep 3.  
  
De Midden- en Eindtoetsen groep 3 t/m 8 zijn afgenomen volgens de (door corona 
aangepaste) toetsplanning vanuit Cito.  
Bij de afname van de toetsen hebben we vooraf zoveel mogelijk lestijd willen bieden, waardoor de 
toetsen aan het eind van de afnameperiode hebben plaatsgevonden.  
  
De toetsresultaten zijn van de groepen 3 t/m 8 in ESIS ingevoerd en geanalyseerd door de 
leerkrachten op leerling niveau. De intern begeleiders hebben de groepsgemiddelden op 
schoolniveau geanalyseerd1. Dit is op de studiedag van 30 juni en in de 
groepsbesprekingen teruggekoppeld.   
 
De samenvatting van de resultaten van de Midden- en Eindtoetsen zijn bijgevoegd als bijlage. 

4.4. Eindtoets 

In groep 8 maken wij gebruik van de IEP eindtoets. 

47 kinderen maken de toets en de eindscore van onze school is 79,4 
Het landelijk gemiddelde is dit schooljaar 79,7 
 
Toelichting  
De groepen 8 scoren gemiddeld nipt onder het landelijk gemiddelde. Een opbrengst die in de lijn van 
onze verwachting lag op basis van voorgaande opbrengsten. 
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Alle leerlingen hebben deelgenomen aan de IEP Eindtoets.  
In de groepen 8 hebben 8 leerlingen een dyslexieverklaring en gewerkt met een speciale versie van 
de toets (audio-ondersteuning en/of vergrote versie).  
Het domein ‘Lezen’ valt op door de jaren heen. 100% van de leerlingen behaalt hier minimaal het 1F 
niveau.  
Bij ‘Taalverzorging’ en ‘Rekenen’ hebben we een percentage (15%) leerlingen dat onder 1F scoort, 
landelijk gemiddelde (10%). Het percentage (85%) op 1F ligt onder het landelijk gemiddelde (90%).  
 
Conclusie  
Op de 3 domeinen, Taal, Lezen en Rekenen, behaalt 85% van de leerlingen of meer het 1F niveau.   
Bij de volgende subdomeinen liggen de resultaten net op of onder het landelijk gemiddelde: 
1. werkwoordspelling   65%/65%  
2. leestekens    66%/70%  
3. niet-werkwoorden  73%/77%  
4. meten en meetkunde 60%/64%  
5. verhoudingen  65%/66%  
 
We zien op de Cito resultaten en de IEP Eindtoets dat ‘Taalverzorging’ en dan met name 
‘werkwoordspelling’ een onderdeel is dat aandacht behoeft. Deze onderdelen pakken we op in het 
schooljaar 2021-2022.  
 

4.5. Monitoring sociale veiligheid groep 7 en 8 

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

daarvoor gebruik van Kijk op sociale competenties. Wij delen deze gegevens met de inspectie. 

Resultaat sociale veiligheid 

Gemiddelde cijfers sociale veiligheid  

De sociale veiligheid is onderverdeeld in drie aspecten: welbevinden, ervaren van sociale veiligheid 

en aantasting van sociale veiligheid.  

Een hoog cijfer betekent dat de leerlingen het fijn vinden in de klas, zich veilig voelen en weinig (of 

niet) gepest worden.  

• Wat is het welbevinden van de leerlingen? Vinden ze het fijn in de groep en klas?  

7,7  

• Hoe ervaren de leerlingen de sociale en fysieke veiligheid? Voelen ze zich veilig?  

8,2  

• Ervaren leerlingen aantasting van hun sociale en fysieke veiligheid?  

9,1  

• Zijn de leerlingen sociaal veilig? Hoeveel leerlingen ervaren nooit of bijna nooit aantasting van 

hun sociale en fysieke veiligheid?  

70 % 

Hoe vaak wordt de sociale- en de fysieke veiligheid van de leerling aangetast volgens de leerlingen? 

Elke dag Elke week Soms Bijna nooit Nooit  

1. Word je (wel eens) gepest op school?  

Elke dag 1 -  Elke week 2 -  Soms 5 -  Bijna nooit 21 - Nooit 73 

2. Word je wel eens uitgescholden door kinderen op school?  

Elke dag 1 - Elke week 3 - Soms 12 - Bijna nooit 27 - Nooit 73 
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3. Worden er wel eens expres spullen van jou kapot gemaakt op school? 

 Elke dag 0 - Elke week 1 - Soms 2 - Bijna nooit 15 - Nooit 84 

4. Worden er wel eens spullen van jou gestolen op school?  

Elke dag 0 - Elke week 0 - Soms 4 - Bijna nooit 19 - Nooit 79 

5. Word je wel eens expres buitengesloten door kinderen op school?  

Elke dag 0 Elke week 1 Soms 10 Bijna nooit 19  Nooit 72 

6. Ben je wel eens bang voor andere kinderen op school?  

Elke dag 0 Elke week 1 Soms 1 Bijna nooit 19 Nooit 81 

7. Doen kinderen op school je wel eens expres pijn (bijv. schoppen, slaan)?  

Elke dag 0 - Elke week 5 - Soms 8 - Bijna nooit 23 - Nooit 66  
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5. Personeel  

5.1. Formatie: 

Groep Leerkracht(en) (OP) Opmerkingen 
1-2 A Fleur Kat (ma/di/wo/vr) 

Thea van der Arend/Marieke Richters (do) 
 
donderdag om de week 

1-2 B Wendy van Loenen (ma/di/wo/vr) 
Michelle Huurman (do) 

 

1-2 C Erika Lindell-Gustafsson (ma/di/vr odw) 
Nancy van Geer (wo/do/ vr odw) 

 

1-2 D Thea van der. Arend (ma/di/do odw) 
Marieke Richters (wo/do odw/vr) 

 
donderdag om de week  

1-2 E Emma Windmeijer  

1-2 F Claudia Slee   

1-2 G Jeannette de Wilde (ma t/m wo) 
Marja de Veld (do/vr) 

 

3 A 
 

Tamara van Etten (ma/di) 
Dorien Zwaanswijk (wo/do/vr) 

 

3 B   
 

Tamara van der Plaat (ma/di/wo) 
Stephanie Kerklaan (do/vr) 

 

3 C Marlies Mann (ma t/m do) 
Michelle Huurman (vr) 

Zijinstroom leerkracht Emiel Notenboom 
loopt het gehele jaar stage. (ma/wo/do) 

4 A Amanda Vermeer  

4 B Marc Lawa   

4 C Esmee van den Bulk  

5 A Eva Delpeut  

5 B Tamara Stuivenberg (ma/di/do/vr) 
Stephanie Kerklaan (wo) 

 

5 C Wim van Cruchten   

6 A 
 

Margriet Kop (ma/di) 
Maaijke Joosten (wo/do/vr) 

 

6 B Catalijne Dijkgraaf (ma/di/wo/do) 
Margriet Kop (vr) 

 

6 C Lorene Lander (ma/di/wo odw) 
Andrea vd. Meer (wo odw /do/vr) 

 
Woensdag om de week 

7 A 
 

Jonneke Drega (ma/di) 
Nathalie van Rijn (wo/do/vr) 

 

7 B Timo Boekwijt  

8 A 
 

Miranda Meesters (ma/di/wo) 
Thomas Heitzer (do/vr) 

 

8 B Anouck Notenboom (ma/di/do/vr) 
Thomas Heitzer (wo) 

 

 

Overig 
Bouw coördinatie Evita Verschoor (gr. 1-2) (wo) 

Anneloes Kuipers (gr. 3-4) (wo) 
Margriet Kop (gr. 5-6) (wo) 
Anouck Notenboom (gr. 7-8) (wo) 

 

Bewegingsonderwijs Sharon Olsthoorn ma/di/wo) 
Gerben Pels (wo/vr) 
Ralph De Vreede (do) 

 

Interne Begeleiding Evita Verschoor (gr. 1/2)  
(di/do) 
Laura Stam (gr. 3/4)  
(wo/do) 
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Suzanne van Loenen (gr. 5 t/m 8) 
(ma/wo/do/vr) 

Schoolcoach Melissa Bijl (di/wo/do)  

IPC coördinatie Anneloes Kuipers (di/do)  

Inzet voor 
werkdrukverlaging 
 

Wilma Abbink  
Erika Lindell-Gustafsson 
Tamara van Etten 
Thea Schaareman 

Deze leerkrachten nemen geregeld een 
groep over, waardoor de leerkracht de 
handen vrij krijgt om werkzaamheden tbv 
de groep te doen. 

ICT coördinatie  Karin van de Sande (wo) 
Andrea van der Meer (vr) 

 

Leerteams  Thomas Heitzer (ma/di) Leerteams Begrijpend lezen – Technisch 
lezen – Werken met leerlijnen. 

Directie 
Directie Louise Treffers (ma/wo/do/vr)  

Directie Jethro Schepers (ma t/m vr) 

Onderwijs ondersteunend personeel 
Onderwijsassistente Judith Jas (ma t/m vr)  

Administratie Mary vd. Helm (ma o/di mi/do)  

Conciërge  Henny van Bemmele (ma t/m vr)  

Onderwijsassistente Diane van Wissen (ma, di, wo)  

Personeel NPO 
Onderwijsassistente Chloe van Wensveen (4 ochtenden)  

Onderwijsassistente Joni Kwant (3 dagen)  

Onderwijsassistente Kim de Vrijer (1 dag)  

Vakleerkracht expr. Kim de Vrijer (3 dagen)  

 

Stagiaires: 

Ook dit jaar zijn er weer diverse studenten van verschillende opleidingen die bij ons op 

school stagelopen. De studenten lopen in verschillende groepen stage. De meeste studenten komen 

van de PABO Thomas More, maar ook zijn er studenten die komen van mbo-onderwijsassistent en 

HBO Pedagogiek. Ook bieden we de mogelijkheid als we voor snuffelstages vanuit het voortgezet 

onderwijs, we worden dan regelmatige benadert door oud-leerlingen van de Keizerskroon. Deze 

studenten worden allemaal begeleid door de leerkracht van de groep, samen met Melissa Bijl, vanuit 

haar rol als ‘opleider in de school’.  

 

Pabostudenten Thomas More:  
In totaal liepen dit jaar 15 pabostudenten hun stage bij ons op school, waaronder twee lio-studenten 
en een pabo 3 werken-leren student. Een van de lio-studenten heeft gekozen bij ons te blijven en 
volgend jaar fulltime een eigen groep te draaien. De pabo 3 werken-leren student heeft gekozen om 
haar lio-stage bij ons op school af te ronden in 2021-2022.  

Alle studenten krijgen dagelijks feedback van hun mentor en tweemaal per semester een bezoek van 
de interne schoolopleider (Melissa Bijl) en de pabo-opleider (Shaheen Khan). Daarnaast is regelmatig 
contact met hen geweest tijdens de lockdown om zoveel mogelijk de stage-opdrachten uit te kunnen 
voeren en hen te blijven betrekken bij de school. 

Overige stagiaires:  
Het afgelopen schooljaar hebben wij ook diverse andere studenten in de school gehad; 
-Een vierdejaars HALO-student bij onze vakleerkrachten gym. 
-Een tweedejaars pedagogiekstudent in groep 4. 
-Een zorg en welzijn student in groep 1/2.  
-Een tweedejaars onderwijsassistent in groep 3 en bij de onderwijsassistenten. 



16 
 

De schoolopleider heeft steeds samen met de mentor en de student afgestemd wie welke 
begeleiding op zich nam voor deze stagiairs. Ook tijdens de lockdown is regelmatig contact met deze 
studenten geweest om te zorgen dat zij geen achterstanden op zouden lopen.  
 
Lief en Leed: 

Gedurende het schooljaar is een aantal teamleden kortdurend en langer durend uitgevallen. In alle 

gevallen is er ingezet op duurzame terugkeer van het teamlid. Met ingang van het schooljaar 2021-

2022 zijn alle langdurig uitgevallen teamleden weer volledig aan het werk kunnen gaan. 

Helaas is één van onze vaste vrijwilligers uitgevallen als gevolg van ernstige ziekte. Dat doet ons veel 

verdriet en wij wensen de vrijwilliger (die voor ons als collega voelt) heel veel steun en sterkte. 

Een aantal collega’s verraste ons gedurende het schooljaar met het blije nieuws oftewel zelf in 

verwachting te zijn of een partner te hebben die in verwachting is. Beide collega’s zullen met verlof 

starten in het schooljaar 2021-2022. 

Ook is een aantal collega’s gedurende het schooljaar 2020-2021 deels of geheel teruggekomen uit 

bevallings- en/of ouderschapsverlof. 

Vrijwilligers: 

De keizerskroon werkt dankbaar en met veel plezier met een klein aantal vaste vrijwilligers die 

hiervoor een vrijwilligersvergoeding krijgen.  

5.2. Personeelsbeleid 

Gedurende het schooljaar hebben de noodzakelijke beoordelingsgesprekken plaatsgevonden. De 

klassenbezoeken en ontwikkelgesprekken hebben niet plaatsgevonden. De directie heeft structureel 

flitsbezoeken gedaan en gesprekken gevoerd om zicht te krijgen en houden op het functioneren van 

het team (op en oop).  

 

Het Werkverdelingsplan is gemaakt en uitgevoerd. De opslagfactor is op 45% vastgesteld waardoor 

de leerkrachten zoveel als mogelijk tijd krijgen om lesgebonden werkzaamheden uit te voeren. 

Daarnaast hebben alle leerkrachten schooltaken die uitgevoerd worden en de ruimte om binnen de 

werktijdfactor scholing te volgen. 

 

De Werkdrukgelden zijn dit schooljaar ingezet om werkdrukdagen te realiseren voor leerkrachten. 

Dat zijn dagen waarop ze zijn uitgeroosterd om taken en werkzaamheden voor hun groep te doen en 

de te gebruiken om bij collega’s te kijken om van en met elkaar te leren. De werkdrukgelden zijn 

ingezet om meer gymlessen te realiseren door vakleerkrachten waardoor er voor de leerkracht tijd 

ontstaat om andere werkzaamheden te doen. De werkdrukgelden zijn ingezet om meer concierge 

uren in te zetten om op deze wijze leerkrachten werkzaamheden uit handen te nemen. 

Mobiliteit 

5 collega’s hebben aan het einde van het schooljaar afscheid genomen. 4 maakten binnen het 

onderwijs een overstap en 1 naar een baan buiten het onderwijs. 

9 nieuwe collega’s hebben we welkom geheten. 5 die een overstap maakten binnen het onderwijs en 

4 die van een opleiding naar het onderwijs of een baan buiten het onderwijs kwamen. 

Nascholing op teamniveau/ invulling studiedagen: 
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✓ Alle leerkrachten hebben een E-Wise account waar men een ruime keuze heeft aan online e-
learning trainingen.   

✓ Daarnaast hebben leerkrachten scholingsbijeenkomsten gevolgd bij de SKOP-academie.   
Individuele nascholing:  
Brand en EHBO gedeelte BHV: 
✓ Michelle Huurman, Tamara van Etten, Miranda Meesters, Maaijke Joosten, Melissa Bijl, 

Dorien Zwaanswijk, Wilma Abbink, Marja de Veld, Sharon Olsthoorn, Wendy van  Loenen, 
Gerben Pels, Gertie Neleman, Robert van Oostende, Margriet Kop en Maaijke Joosten.  

Netwerkbijeenkomsten interne begeleider:       
✓ Suzanne van Loenen en Evita Verschoor             
Netwerkbijeenkomsten ICT-er:               
✓ Karin van de Sande en Andrea vd Meer                                                                                                          
Netwerkbijeenkomsten Opleiden in de school   
✓ Melissa Bijl      
Netwerkbijeenkomsten IPC: 
✓ Anneloes Kuipers   
Netwerkbijeenkomsten Vakleerkrachten bewegingsonderwijs: 
✓ Sharon Olsthoorn en Gerben Pels 
Schoolleider Vakbekwaam AVS                                            

• Louise Treffers   
EDI-basistraining: 

• Astrid Remmerswaal, Nathalie van Rijn, Emma Windmeijer, Eva 
Delpeut                                                                      

Taakspel: 

• Astrid Remmerswaal, Nathalie van Rijn, Emma Windmeijer, Eva 
Delpeut                                                                      

 
 
 

5.3. Ziekteverzuim opzoeken in Youforce 

Het verzuimpercentage vorig schooljaar lag op 7,52 % 

 Meldings- 

frequentie 

Ziekteverzuim-
percentage 

Meldings- 

frequentie 

Ziekteverzuim-
percentage 

Meldings- 

frequentie 

Ziekteverzuim-
percentage 

 18/19 18/19 19/20 19/20 20/21 20/21 

Keizerskroon 0,90 2,47 0,83 5,05 1,72 7,52 

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 

 

Meldingsfrequentie: 

De meldingsfrequentie geeft aan hoe vaak medewerkers gemiddeld verzuimen. Is de 

meldingsfrequentie hoog dan melden collega’s zich vaak ziek. 

Ziekteverzuimpercentage: 

Het verzuimpercentage geeft aan hoeveel procent van de tijd verloren is gegaan door ziekte binnen 

de organisatie. 

 

Toelichting cijfers: 
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We hebben een aantal langdurig zieke collega’s vanaf de eerste periode van het schooljaar 2020-

2021.  Daarnaast hebben we kortdurende zieken gehad en middellang ziekteverzuim als gevolg van 

slepende klachten na een coronabesmetting. Een collega moest vrij acuut geopereerd worden 

waarna een periode van herstel en revalidatie volgde. De langdurig zieken, middellange zieken en de 

acuut ziek zijn aan het einde van het schooljaar weer volledig hersteld gemeld. We hebben, net als 

andere scholen, te maken gehad met corona gerelateerd ziekteverzuim i.v.m. testen en uitslag en in 

verband met quarantaines van collega’s en als gevolg van besmettingen. 

5.4. 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 12 Bhv’ers. In dit schooljaar hebben alle Bhv’ers de verplichte 

bijscholing gevolgd.  

Ontruimingsplan 

De school heeft één ontruimingsoefening gedaan die goed verlopen is. 

Ongevallenregistratie en Risico signalering 

Ongevallenregistratie en Risico signalering 

 In de school Buiten spelen Gym  Excuries/ 

schoolreis 

Optioneel 

Vervoer 
naar gym 

Optioneel 

overblijf 

Aantal 
registraties 

0 1 1  0 0 0 

 

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

aanleiding gegeven voor verdere actie. 

• Er zijn geen risico’s via de schriftelijke signalering doorgegeven. 

  

  



19 
 

6. Organisatie 

6.1. Leerlinggegevens 

 

Schooljaren 1 okt t/m 30 
sept 

2019/
2020 

2020/ 
2021 

      

Aantal leerlingen op 1 okt   518       

Onderbouw (t/m 7 jaar)  294       

Bovenbouw (8 jaar en 
ouder) 

 224       

Jongens  259       

Meisjes  259       

Arrangementen  5       

Uitstroom leerlingen VO  47       

Verhuizing  7       

Overstap naar andere 
basisschool 

 7       

Uitstroom naar SBO/SO  1       

Instroom 4 jarigen  78       

Instroom van andere 
basisschool 

 12       

         
        

6.2. Uitstroom naar voortgezet onderwijs  

We hadden dit schooljaar een groep 8 met 47 leerlingen. Deze zijn als volgt uitgestroomd: 

 VMBO 

Basis/kader 

VMBO 

TL/GL 

VMBO 

TL/HAVO 

HAVO HAVO/VWO VWO 

Aantal 12 3 7 8 11 5 

Percentage 27 6 15 17 24 11 

Aantal verplichte heroverwegingen advies: - 
Aantal gewijzigde adviezen n.a.v. de heroverweging: 7 
Uitstroom naar scholen:  

• Carmel college Salland Raalte 

• Grafisch Lyceum Rotterdam 

• Melanton Bergschenhoek  

• Melanchton Berkroden Berkel en Rodenrijs 

• Lyceum Ypenburg 

• Picasso lyceum Zoetermeer 

• Stanislascollege Pijnacker 

• ’s Gravendreef college Leidschenveen 

• Wolfert  Langsing Berkel en Rodenrijs 

• Wolfert Lyceum Berkel en Rodenrijs 
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6.3. Gebouw 

Gantellaan:  

Vervangen rubberen tegels speeltoestel door kunstgras met demping, kleine reparaties aan 

airconditioning. 

Zilverreigerdreef:  

Voorbereidingen voor het plaatsen van screens en zonneschermen aan zonnezijde gebouw. Vanwege 

de grote kosten wordt dit slechts deels uitgevoerd.  In eerste instantie op de plekken waar nu de 

zonnewarmte het meest overlast veroorzaak. De realisatie zal plaatsvinden in de periode tussen 

kerstvakantie en voorjaarsvakantie schooljaar 2021-2022. 

Gedurende het schooljaar 2020-2021 hebben we meerdere meldingen gedaan over de slechte en 

onveilige staat van het speelplein bij de hoofdingang. Dit heeft niet geleid tot reparaties gedurende 

het schooljaar. Deze reparaties zijn uitgevoerd tussen zomervakantie en herfstvakantie in het 

schooljaar 2021-2022. 

6.4. Bijzondere activiteiten  

De oudervereniging heeft samen met het team een grote feestdag voor de leerlingen georganiseerd 

in juni 2021. Deze was een groot succes. Alle leerlingen waren die dag herenigd op de 

Zilverreigerdreef. 

De musical voor groep 8 kon doorgaan. Het waren bijzondere avonden voor kinderen en ouders. 
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7. Communicatie 

7.1. Interne communicatie 

Klachtenafhandeling 

De externe vertrouwenspersoon is dit jaar niet ingeschakeld.  

De interne vertrouwenspersoon is niet ingeschakeld door ouders.  

 

Oudervereniging 

De bezetting van de oudervereniging is gewijzigd. De oudervereniging heeft een aantal geplande 

activiteiten uitgevoerd (waaronder sint – kerst – meesters en juffendag) en een grote feestdag 

georganiseerd in plaats van de schoolreis. De ouderbijdrage wordt deels geretourneerd aan ouders 

omdat een aantal activiteiten waaronder schoolreis niet is doorgegaan. 

Medezeggenschapsraad 

De raad is van samenstelling gewisseld. Er heeft een ouder afscheid genomen en er is een nieuwe 

ouder voor in de plaats gekomen. De samenstelling is 3 om 3. De medezeggenschapsraad heeft zich 

beziggehouden met de gebruikelijke onderwerpen (waaronder: begroting, jaarkalender, formatie) en 

is daarnaast betrokken geweest bij huisvesting (Gantellaan en Zilverreigerdreef) en het NPO plan.  

 

Bouwsessies: 

De sessies vonden online plaats waarbij de onderwerpen deels vanuit het managementteam 

kwamen en deels vanuit de bouw zelf. 

Teammemo: 

Wekelijks een teammemo met daarin actuele onderwerpen. 

Teamapp: 
Dagelijkse teamapp met daarin actuele zaken betreffende de dag zelf. 

Ondersteuningsteam: 

Het zorgteam bestaat uit Louise Treffers, Evita Verschoor, Suzanne van Loenen, 

Ellen Titre (orthopedagoog ETO) en Mandy de Keijzer (Schoolmaatschappelijk werk).  Het zorgteam 

komt periodiek bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten wordt leerlingenzorg besproken.  

Contacten met ouders: 

Het contact met ouders was met name online en op momenten fysiek. De fysieke informatieavond 

werd vervangen door een ppt presentatie en de mogelijkheid om vragen te stellen. De 

startgesprekken zijn fysiek georganiseerd. De definitieve schooladviesgesprekken zijn fysiek gevoerd 

en de verwachtingengesprekken zijn via teams gevoerd. Waar mogelijk hebben we ouders fysiek 

gezien en gesproken en waar nodig online.  

Ten aanzien van de huisvesting Gantellaan was het contact met ouders intensief in de periode 

omtrent voorbereiding op en besluitvorming over welke groepen naar de GL zouden gaan in 22-23. 

Doordat leerkrachten via social schools veel deelden over wat er gebeurde in de klas kregen ouders 

toch een ‘kijkje in de klas’. Daarnaast handelden leerkrachten pro actief in het geval er iets was 

gebeurd of speelde met leerlingen op school. In het geval van complexere zaken namen de 

leerkrachten altijd persoonlijk contact op met ouders. 
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Nieuwsbrief en ouderportaal: 

De nieuwsbrief werd elke drie weken en waar nodig vaker verstuurd naar ouders. Corona 

gerelateerde onderwerpen waren daarin een vast onderwerp.  

Social schools werkt voor leerkrachten en ouders goed in het contact maken en houden met elkaar. 

Het is een werkzaam en laagdrempelig middel om met elkaar te communiceren over praktische 

zaken. Contacten met RvT, bestuur en directieoverleg 

De Keizerskroon 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? 

7.2. 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. 

7.3. 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 
• Netwerkbijeenkomsten vakleerkrachten bewegingsonderwijs 

 

7.4. Externe communicatie 
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).  
• De schoolarts over geneeskundige onderzoeken. (JGZ)  
• JGZ-lessen groepen 7 en 8.  
• IPC Nederland voor ondersteuning IPC  
• De logopediste over logopedische onderzoeken en behandelingen. JGZ en 

Praktijk Logopedisch Centrum Pijnacker. 
•  Schoolmaatschappelijk werk en kernteamlid Gemeente Pijnacker - Nootdorp in de persoon 

van M. de Keijzer.  
• Kernteamleden over zorg rondom leerlingen, gezinnen en vechtscheidingen.  
• Orthopedagoog in de persoon van E. Titre van ETO-praktijk Pijnacker. 
• Veilig Thuis  
• Sport en cultuurfonds  
• Jongerenwerk.  
• Diverse scholen i.v.m. aanmeldingen van nieuwe leerlingen.  
• Andere basisscholen over de in- en uitschrijving van leerlingen.   
• PPO Delfland in het kader van passend onderwijs.   
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• De bibliotheek.   
• De Pabo Thomas More over de stagiaires.  
• Sportverenigingen i.v.m. buitenschoolse activiteiten.  
• Skippy-Pepijn m.b.t. Naschoolse Opvang en Peuterspeelzaal. 
•  Gemeente Pijnacker-Nootdorp; meedenken groenstrook langs het complex 'Het Nest'.  
• Kijk kunst.  
• Bureau Halt.  
• Wijkmanager en wijkagenten.  
• Leerplichtambtenaar.  
• Team4talent voor pauzesport en gastlessen. 
•  Gebruikers 'Het Nest'.  

 

• Bijlages 

7.5. Bijlage 1 Opbrengsten 

Dashbord  managementinformatie nog niet beschikbaar op 29-10. Zij bijlagen resultatenanalyse M en 

E toetsen 2020-2021. 


