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2. Inleiding 
  
Dit jaarverslag over onze school is samengesteld onder eigen verantwoordelijkheid:  
  
De Keizerskroon  
Zilverreigerdreef 101  
2643 MC Pijnacker  
015-3613005  
  
Adjunct-directeur: Louise Treffers 

  
Het betreft een jaarverslag van het schooljaar 2019-2020. 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!   
  
 Louise Treffers 
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3. Onderwijskundig beleid 

3.1 schoolontwikkeling 
In het schooljaar 2019-2020 hebben gewerkt met een jaarplan, waarin voor dit schooljaar stond 

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

2019-2023.   

Onderwerpen schooljaar 2019-2020 
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Resultaat schoolontwikkeling in het schooljaar 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

Evaluatie: 

De nieuwe leerkrachten op de Keizerskroon hebben een interne cursus voor EDI gevolgd. De  

directie heeft bij deze leerkrachten ook een EDI les bezocht en nabesproken. Een aantal 

leerkrachten heeft de opfris EDI gedaan bij Marcel Schmeier in het SKOP leerhuis. Het samen 

voorbereiden van lessen en klassenconsultaties is dit schooljaar helaas niet uit de verf 

gekomen. Hier kan nog meer op ingezet worden. Alle teamleden hebben de nieuwe versie van 

EDI 2.0 gekregen. 
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Evaluatie: 

Taakspel wordt structureel ingezet in de klassen. Het komt steeds meer in de genen van de 

leerkrachten te zitten. De nieuwe leerkrachten hebben allemaal weer de starterscursus van 

OA gevolgd en hebben ook na afloop het certificaat ontvangen. 

De aanwezigheid van een taakspelcoördinator blijkt voor de borging wel noodzakelijk. 

Regelmatig klasbezoeken en collegiale consultaties hierbij werkt om iedereen bewust te 

maken van het belang van de inzet van Taakspel. 
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Evaluatie: 

Tijdens de studiedag zijn er ideeën opgedaan om te gebruiken bij de units van IPC. Bij een 

aantal units is gekeken naar de invulling van de KV doelen. De beoogde doelen zijn helaas 

niet bereikt. De verdere uitwerking van de KV doelen bij diverse units moet nog verder 

inhoud gegeven worden. 
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Evaluatie: 

De nieuwe leerkrachten zijn meegenomen in de (bewezen) theorie van John Hattie. De 

leerkrachten die al verder waren, hebben de afgesproken pijlers weer opgehaald en dit 

vertaald naar praktijksituaties. Door de lockdown is veel hiervan blijven liggen. Hier kan 

volgend schooljaar wellicht weer meer invulling aan gegeven worden. 
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Evaluatie: 

Dit traject verloopt nog moeizaam. Een aantal leerkrachten heeft een unit uitgeprobeerd, 

maar het blijkt toch moeilijk om iedereen hier enthousiast voor te krijgen. Dit heeft ook te 

maken met het onbekende. We hebben geleerd dat het heel belangrijk is om collega’s in te 

laten zien dat het IEYP niet ‘weer iets nieuws’ is, maar juist een aanvulling is op het bestaande 

aanbod.  

In het schooljaar 20-21 zullen we hier, middels een training van IPC Nederland, meer op gaan 

inzetten. 
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Evaluatie studiedagen 

Evaluatie:  
Tijdens deze ochtend is het team meegenomen door de intern begeleiders over hoe we omgaan met 
gedragsproblematiek op de Keizerskroon. 
De volgende punten kwamen aan de orde: 

• Inleiding over begeleiding van kinderen met lastiger gedrag.  

• De kracht van samen staat en preventief handelen staat centraal door tijdig in gesprek te 
gaan met de leerling en de ouders hierbij te betrekken.  

• De intern begeleiders hebben op de Keizerskroon een belangrijke rol om het kind, de 
leerkracht en ouder te ondersteunen.  

• Stukje theoretische achtergrond over gedrag. (Pyramide van Maslow en  
Windows of tollerance) 

• Inspiratie vanuit de methodiek 'Geweldloos verzet' 

• Oefenen van Dé Escaleren door het maken van een Escalatie keten. 

Evaluatie: 
Het team is de afgelopen jaren flink gegroeid en bestaat nu uit 45 personeelsleden. Een grote groep, 
met veel nieuwe mensen en dus werd het tijd voor een nadere kennismaking. Het gesprek over 
onderwijs op de Keizerskroon is de rode draad tijdens de activiteiten. 
Doel van deze tweedaagse: 

• Wie ben jij als leerkracht? 

• Wie ben jij als collega? 

• Wie ben jij als teamlid? 

• Elkaar nóg beter leren kennen.  
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Voor het organiseren van activiteiten hebben we talenten van collega’s ingezet, geocachen door Wim 

van Cruchten en Yogales door Wilma Abbink. Om onze slogan terug te laten komen was het 

geocoachen om te LEREN, Yogales om te BELEVEN en een samenwerkingsactiviteit voor teambuilding 

om te GROEIEN! 

Christine de Jong onze IPC-coördinator verzorgde een 
masterclass een mindmap maken omdat dit ook bij elk IPC-
thema terugkomt.  
We kunnen terugkijken op een geslaagde tweedaagse waar 
het gehele team erg positief over was. 
 
 
 
 
 
Tijdens de tweedaagse hebben we input verzameld voor het nieuwe logo van de Keizerskroon. 
Leuk om te vertellen dat de basis van dit nieuwe logo tijdens deze activiteit is ontstaan. 
Bureau Saus heeft met deze input het nieuw logo ontworpen met daarin onze kernwaarden 
verwerkt. Zie hier het resultaat: 
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Evaluatie:  

Traditiegetrouw gingen wij van start met een nieuwjaarsontbijt en konden wij elkaar bijpraten over 

de vakantie én met elkaar een toast uitbrengen op het nieuwe jaar. Aansluitend zijn wij aan de slag 

gegaan met de expressievakken bij ons op school. Drie workshops werden ons aangeboden, vanuit 

de Cultuurtrein Pijnacker. De eerste workshop stond in het teken van ‘Kijken naar kunst met 

kinderen’, waarbij we met de methodiek van Visuel Thinking Strategies (VTS) hebben geleerd hoe we 

met kinderen naar kunst kijken en in gesprek gaan. De tweede workshop betrof de ‘procesgerichte 

didactiek’ bij expressie. Vaak zijn we erg gericht op het eindproduct bij de creatieve vakken, maar het 

proces om naar dit eindproduct te komen is minstens zo belangrijk! Bij de laatste workshop gingen 

wij zelf aan de slag en stond de kunstenaar/architect Hundertwasser centraal. Met verschillende 

technieken hebben we allemaal onze eigen Hundertwasser gemaakt! Dit heeft ons zo geïnspireerd, 

dat we dit ook met de kinderen gaan oppakken. Kortom: een inspirerende studiedag voor ons allen! 

 

Evaluatie: 
Tijdens deze studie dag zijn we met het team dieper ingegaan op vanuit het gedachtengoed van John 

Hattie: 

• Inzicht in wat je leert, WAT 

• Inzicht in hoe je moet leren, HOE 

• Inzicht in je vorderingen, LEERHOUDING 
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We zijn met elkaar in gesprek gegaan over dat het doel van iedere les (het leerdoel) een combinatie 
hoort te zijn van kennis, begrip of conceptueel leren. Waarbij de precieze samenstelling bepaald 
wordt door de leerkracht, die dag doet op basis van het onderwijsprogramma. Goede leerdoelen 
maken leerlingen duidelijk wat er van hen verwacht wordt, zodat ze weten wanneer ze energie, 
strategieën en denkwerk het beste kunnen inzetten en waar ze staan op weg naar het leerdoel. 
Kortom: Helder stellen wat er in de les geleerd wordt. 
 
We hebben gekeken bij de verschillende rubrieken naar het gedrag van de leerkracht en de leerling. 
De volgende rubrieken kwam aan bod: 

• Leerdoelen 

• Succescriteria 

• Feedback 

• Formatief evalueren. 
 
Met de leerkrachten van groep 1 en 2 is besproken dat de onderstaande pijlers de komende tijd 
centraal zullen staan.  
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4. Opbrengsten  

4.1 Cito  
Dit schooljaar worden de Cito-toetsen ingepland   
Voor groep 1 t/m 8. We nemen dit jaar de volgende toetsen af:  
  
Groep 1-2:   
Taal voor kleuters  
Rekenen voor kleuters 
 
Groep 3 t/m 8:  
Technisch lezen (DMT)  
Rekenen en wiskunde  
Begrijpend lezen  
Spelling  
 

 

4.2 Leeropbrengsten 

Volgens de toetskalender zijn in alle groepen de cito-toetsen afgenomen. Na iedere toetsafname zijn 
deze uitvoerig bekeken en besproken met het team. Met behulp van deze gegevens zijn 
groepsplannen gemaakt. Daarnaast zijn ook de methode gebonden toetsen afgenomen.  
Door de schoolsluiting en overgaan naar thuisonderwijs was het nodig om een afweging te maken 
om de cito eindtoetsen eind juni af te nemen of om de dit in september te doen. Cito gaf aan de 
normering aan te passen voor scholen die een keuze maken om het in september 2020 af te nemen. 
 
Het was een weloverwogen beslissing van het team om toch nog voor de zomervakantie in juli de 
citotoetsen in de leerjaren 3 t/m 7 af te nemen. Om zoveel mogelijk te de kinderen te laten 
profiteren van het onderwijsaanbod is de afname doorgeschoven naar de eerste twee weken van juli. 
We vonden het belangrijk om te weten waar de kinderen staan na de periode van thuisonderwijs.  
Om zo ons onderwijs af te kunnen stemmen voor na de zomervakantie en de leerkrachten goed hun 
groep in beeld konden brengen. Er was ook een mogelijkheid om de eindtoetsen af te nemen in 
september 2020.  
 
Over de deze eindresultaten waren we tevreden. Waarbij we bij het individuele kind rekening 
houden met de eventuele mindere groei in ontwikkeling tijdens deze coronaperiode. 
De resultaten van de eindtoetsen zijn bijgevoegd in bijlage 1. 
 
De afname van de cito kleutertoetsen is in januari (midden moment) afgenomen bij alle kleuters. 
Aan het einde van het schooljaar wordt deze zelfde toets alleen afgenomen bij de kleuters met en IV 
en V score om te kijken of er groei is doorgemaakt.  
De resultaten van deze midden toets zijn bijgevoegd in bijlage 2. 
In de kleutergroep is het observatie model van 'KIJK' een belangrijk middel om de ontwikkeling van 
de kleuter op de voet te volgen. Aan de hand van dit observatiemodel wordt door de leerkracht 
afgestemd op de onderwijsbehoefte van de kleuter.  

 

4.3 Eindtoets  
Door de schoolsluiting vanaf 16 maart 2020 tot 11 mei 2020 heeft de 
regering het besluit genomen om de eindtoets niet door te laten gaan.  
Er zijn dan ook geen opbrengsten van de eindtoets. 
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4.4 Leerlingen peiling sociale veiligheid en welbevinden groepen 7 en 8 
In mei 2020 heeft De Keizerskroon deelgenomen aan de leerling peiling sociale veiligheid in de 
groepen 7 en 8. De inspectie vraagt om jaarlijks de sociale veiligheid en het welbevinden van de 
leerlingen te monitoren. Hiervoor hebben wij gebruik gemaakt van de vragenlijsten van de 
organisatie 'Scholen met Succes'. 
 
Van onze school hebben 76 leerlingen uit groep 7 en 8 deelgenomen. De responsgroep bestond uit 
55% jongens en 43% meisjes. 1% heeft dit niet aangegeven. 

 

Top 3 tevredenheid en ontevredenheid 

 In onderstaande figuren wordt een overzicht gegeven van de plus- en verbeterpunten van De 

Keizerskroon. Ter vergelijking worden ook de resultaten van de referentiegroep vermeld. In de 

tabellen wordt alleen de ‘top3’ 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. 

 

Oordeel van de leerlingen  

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. 
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De school wordt door veel leerlingen gewaardeerd ten aanzien van 'Veel schoolvriendjes 
/vriendinnen' (80% van de leerlingen is hierover tevreden). Ook zijn veel leerlingen tevreden over 
'Naar de zin in groep' (76%).  
 
Contact van de docent met leerlingen  
De school wordt door veel leerlingen gewaardeerd ten aanzien van 'Juf/meester is aardig' (89% van 
de leerlingen is hierover tevreden). Ook zijn veel leerlingen tevreden over 'Juf/meester zorgt voor 
goed gevoel' (88%).  
 

Welbevinden op school  
De school wordt door veel leerlingen gewaardeerd ten aanzien van 'Vindt pauze leuk' (75% van de 
leerlingen is hierover tevreden).  
 

Sociale Veiligheid  
Leerlingen 95% van de leerlingen geeft aan (bijna) nooit te worden bedreigd door andere leerlingen. 
89% van de leerlingen voelt zich veilig in de klas. 
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5. Corona 
Het Covid-19 virus heeft ervoor gezorgd dat de scholen op 16 maart 2020 per direct werden 
gesloten. Het team had binnen een paar dagen een thuisprogramma in elkaar gedraaid, zodat via 
thuisonderwijs alle leerlingen thuis aan de slag konden. Het team was creatief in het bedenken van 
kennisoverdracht via het maken van instructiefilmpjes en live via Skype online lessen te geven.  
 
Het werken met Snappet in de groep 5 t/m 8 was tijdens deze periode een uitkomst, kinderen 
konden thuis verder werken aan hun opdrachten.  De leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 verzorgde 
werkboekjes voor de thuis. Dit werd ondersteund door instructiefilmpjes. De leerkrachten zorgde 
ervoor dat er persoonlijk contact was met de kinderen via skype, teams of per telefoon. De 
onderwijsassistenten kregen een belangrijke rol om zorgleerlingen extra één op één begeleiding te 
geven bij het maken van de opdrachten. 
 
Toen na de meivakantie de scholen weer open mochten heeft het team het RIVM COVID-19 protocol 
toegepast en werd er onder strikte regels gewerkt. Regelmatig handen wassen werd ingevoerd in het 
rooster. Het schoonmaakbedrijf maakte elke dag een extra schoonmaakronde halverwege de dag. 
Tijdens dit proces was er steeds nauw contact met de MR over hoe we het protocol tot uitvoering 
brachten. 
 
Als school wil je zoveel mogelijk de koers vast houden en doorgaan met de planning van het jaarplan. 
Helaas was het lastig om studiemomenten door te laten gaan. Het thuisonderwijs heeft veel 
gevraagd van het team. Het is wel fijn om te constateren dat het geven van digitaal onderwijs een 
versnelde ontwikkeling heeft doorgemaakt. Waarbij we wel willen opmerken dat online niet het 
fysieke lesgeven kan vervangen. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen thuis konden werken is er 
device van de school uitgeleend. En waar nodig konden ouders en kinderen geprint werk op school 
ophalen. 
 

 Overzicht van afspraken onderwijs op afstand  

Communicatie 
• We behouden Social Schools in zijn huidige vorm als communicatieplatform met ouders en 

kinderen. Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 is ook het leerling-account hiervoor te 
gebruiken, naast natuurlijk het account dat je van de ouders en de groep hebt. 

• Probeer het contact tussen jou en de leerling zo goed mogelijk in stand te houden. Het is 
belangrijk voor de kinderen om jou even te zien en te weten dat je er bent. Sommige van 
jullie hebben al filmpjes gepost om even tegen de kinderen te praten, een dictee voor te 
lezen of uitleg te geven.  

• Met ingang van 30 maart bel je (eventueel verdelen met je duo) alle leerlingen van de klas 
één keer per week (telefonisch of met beeld via Skype), om te informeren naar hun 
welbevinden. Dit hoeven geen lange gesprekken te zijn, maar het is belangrijk dat alle 
kinderen zich gezien en gehoord voelen. Als team moeten we onze voelsprieten goed 
openzetten om te weten of het met alle kinderen goed gaat thuis. Zodra je signalen krijgt dat 
het níet goed gaat, laat je dat diezelfde dag weten aan IB en/of directie.  

  Lesstof 
• Iedereen is nu weer druk bezig met roosters voor de komende periode. Misschien handig 

(voor zover je dat niet al doet) om in je nieuwe weekroosters onderscheid te maken tussen 
het werk dat die dag gedaan móet worden en wat extra is. Sommige ouders en kinderen 
willen en kunnen graag aan de slag met extra dingen, bij andere lukt dat niet. Maak daarom 
op je rooster onderscheid tussen wat MOET en wat MAG, zodat dat helder is voor ouders.  

• Neem in je rooster ook de activiteiten op van Gerben en Sharon. Zij zetten dit zelf op Social 
Schools, maar jullie kunnen daar dan naar refereren.  
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Wat doe je samen en wat doe je zelf? 
• Zorg dat je met je parallelgroepen hetzelfde programma volgt, op het gebied van de basisvakken 

en IPC. Daarnaast kunnen we ons heel goed voorstellen dat je ook zelf iets wilt doen voor je 
groep, naast het gezamenlijke deel. Bespreek met je parallelcollega’s wat je met elkaar doet en 
bedenk daarna welke activiteiten je zelf nog wilt doen, vanuit het persoonlijke stukje naar de 
kinderen toe. Dus ook hiervoor: het basispakket MOET je met elkaar doen en extra activiteiten 
MAG je doen. Het lijkt ons wel handig om dit wekelijks tijdens een overleg met elkaar af te 
stemmen. Je kunt dit via overleg in MS Teams met elkaar bespreken. Je kunt ook ter 
voorbereiding een document delen met elkaar, dat als bijlage is bijgevoegd. 

 

Instructies 
• Als het thuisonderwijs langer gaat duren dan 6 april, zal herhaling van leerstof niet meer 

voldoende zijn en moeten we ook nieuwe leerstof aan gaan bieden. Dat betekent dat er 
instructie op afstand gegeven moet worden. Je kunt op verschillende manieren instructie op 
afstand geven: 

1. Via vooraf opgenomen instructiefilmpjes die je kunt plaatsen op Social Schools. E-wise biedt 
hier ook cursussen voor van 15 minuten, met handige tips.  

• Je kunt ook online instructie geven via Skype, waarbij je met de hele groep of kleine groepjes 
kinderen les aan het geven bent.  

• Ten aanzien van het aantal instructiefilmpjes/momenten stellen wij voor om maximaal twee 
nieuwe instructiefilmpjes per week te doen, om de druk op ouders voor nieuwe leerstof niet 
te groot te maken. Je kunt hier met elkaar afspraken over maken met parallelcollega’s. 
Verdeel de instructies met elkaar! 

 
Communicatie TEAM 
 

• Alle parallel groepen hebben minimaal één keer per week overleg via 
MS Teams. MT leden schuiven hierbij geregeld aan, om jullie zo ook te 
zien en te horen.  

• Louise en Esther zullen jullie allemaal wekelijks bellen om te horen hoe 
het met jullie gaat.  
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6. Personeel 

6.1 Formatie 

Groep  Leerkracht(en) (OP)  
1-2 A  Tamara Jansen (ma/di/wo ½)  

Marja de Veld (wo ½ /do/vr)  

1-2 B  Wendy van Loenen (ma t/m do)  
Laura Lopez (vr)  

1-2 C  Yasmijn Bal (ma t/m vr)   

1-2 D  Marieke Richters (ma/di/vr ½)  
Thea van der Arend (wo /do/vr ½)  

1-2 E  Nancy van Geer (ma/di/vr ½)  
Stephanie Kerklaan (wo/do/vr ½)  

1-2 F  Claudia Slee (ma t/m vr)  

1-2 G  Jeannette de Wilde (di t/m vr)  
Laura Lopez (ma)  

3 A  
  

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

3 B    
  

Fleur van Hagen (ma/di/wo)  
Michelle Huurman (do/vr)  

3 C  Marlies Mann (ma t/m do)  
Fleur van Hagen (vr)  

4 A   Esmee (ma t/m vr)  

4 B   Marc Lawa (ma t/m vr)  

4 C   Wim van Cruchten (ma t/m vr)  

5 A  Thomas Heitzer (ma t/m vr)   

5 B   Tamara Stuivenberg (ma t/m vr) 

6 A  
  

Catalijne Dijkgraaf (ma t/m do)  
Jonneke Drega (vr)  

6 B  
  

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

7 A  Lorene Lander (ma/di/wo ½)  
Andrea van der Meer (wo ½ /do/vr)  

7 B   Anouck Nootenboom (ma t/m vr)  

8   
  

Miranda Meesters (ma/di/wo)  
Karin van de Sande (do/vr)  

Interne Begeleiding  Evita Verschoor  
Mirte Kropf (interim) 
Melissa Bijl  

Opleiden in de school  Melissa Bijl  

Gymnastiek   Sharon Olsthoorn (ma/di/wo)  
Gerben Pels (wo/do/vr)  

Inzet voor 
werkdrukverlaging  
  

Wilma Abbink  
Christine de Jongh  
Tamara van Etten  
Nicole Wortelboer  

Adjunct-directeur  Louise Treffers (ma/wo/do/vr)  

Directeur  Esther Pleij (ma/di/wo)  

 

Onderwijsondersteunend personeel  
Robert van Oostende en Gertie Neleman: conciërge  

Mary van der Helm: administratie 

Judith Jas en Judith Roos: onderwijsassistentes. 
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6.2 Personeelsbeleid 
Competentiemanagement 
Dit schooljaar hebben we de gesprekkencyclus gevolgd, waarbij we uitgaan van de jaarlijkse 
ontwikkelingsgerichte gesprekken en beslissingsgerichte gesprekken. Alle teamleden hebben dit 
schooljaar klassenbezoeken gehad waarbij de vaardigheidsmeter Kapablo is ingevuld. Naar 
aanleiding van deze klassenbezoeken zijn er ontwikkelgesprekken gevoerd.  

 

Werkverdelingsplan                                                        

Algemeen 
Iedere leerkracht krijgt een overzicht van de uren die horen bij de werktijdfactor die hij/zij heeft voor 
het schooljaar.  Bij dit urenoverzicht staat het aantal lesuren aangegeven. Dit lesurenoverzicht is een 
globaal overzicht. De ‘werkdrukdagen’, waarbij de leerkracht uit de groep is (dus die dag geen 
lesgeeft) om administratie e.d. te doen, zijn hierbij wel als lesuren opgenomen. 
 

Opslagfactor 
Bij het aantal lesuren staat de opslagfactor opgenomen. Opslagfactor is het aantal uren dat men 
krijgt voor al het voor- en nawerk. 

 
Afspraak: 
De opslagfactor is met het team vastgesteld op 45 %. Deze opslagfactor is voor leerkrachten met een 
‘vaste’ groep. Met de leerkrachten die geen vaste groep hebben (bijvoorbeeld de leerkrachten die de 
werkdrukdagen doen) overleggen we welk percentage reëel is als opslagfactor. Dat betekent dat alle 
uren voor en na schooltijd hieronder vallen.  
 

Overige taken 
In de school zijn nog diverse werkgroepen voor activiteiten. Deze werkgroepen staan omschreven en 
met elkaar kijken we kritisch naar de invulling van deze werkgroepen. 
 
Afspraak: 
Leerkrachten die geen eigen groepsverantwoordelijkheid hebben, maar de ‘werkdrukdagen’ invullen 
voor de groepen (de zgn. ‘loslopers’), krijgen zoveel mogelijk taken toebedeeld. Zij hebben immers 
geen ouderavonden, rapport maken, rapportgesprekken etc.  
 

Pauzetijd   
Afspraak: 
Tussen 8.30 en 14.00 uur: 15 minuten 
Van 14.15 – 14.45 uur: 30 minuten (Deze tijd is flexibel in te zetten!) 
Alle groepen hebben twee keer per week gymles van een vakleerkracht gymnastiek. Op deze dag valt 
het kwartier pauzetijd in de tijd dat de kinderen gymnastiek hebben. 
 

 
Aanwezigheidstijden op school 
Afspraak: 
Alle leerkrachten zijn in ieder geval aanwezig van 8.00 tot 16.30 uur. Hiermee weet men wanneer 
collega’s in ieder geval bereikbaar zijn. Uiteraard is het altijd bespreekbaar als men om redenen 
eerder weg moet.  

 
Besteding werkdrukmiddelen 
De extra gelden hiervoor worden ingezet voor de volgende activiteiten: 
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1. Iedere groep heeft ongeveer 10 lesdagen beschikbaar voor administratie e.d. Voor de 
invulling hebben wij de volgende afspraken: 

• Men benut deze dagen ook om in ieder geval twee keer in een andere klas een les te 
observeren (Leren van en met elkaar!). Leerkrachten die voor hun groep geen 
werkdrukdagen hebben, maken aparte afspraken hierover.  

• Mocht de situatie zich voordoen dat een collega ziek is op een dag men een 
werkdrukdag heeft, dan kan het zijn dat we de werkdrukvervanger voor de groep 
zetten en de desbetreffende groepsleerkracht alsnog in zijn/haar eigen klas komt te 
staan. Een groep opdelen werkt immers weer werkdrukverhogend voor de collega’s, 
 Mochten we toch een groep gaan verdelen, dan helpt men mee met opvangen van 
de groep en de groep te verdelen etc. Dit zorgt weer voor werkdrukverlichting bij 
MT-leden. 

• Tijdens de ‘werkdrukdag’ kun je ook activiteiten uitvoeren op schoolniveau. Dit 
wordt in overleg met het MT gedaan.  

2. Alle groepen krijgen twee keer week gymles van een vakleerkracht gymnastiek. Een deel van 
het werkdrukgeld is besteed aan de kosten voor de tweede vakleerkracht. 

3. Extra handen voor kopieerwerk e.d. Een deel van het werkdrukgeld gaat naar ondersteuning 
via OOP. 

 
Vervangingsbeleid 
Als een leerkracht ziek is nemen wij de volgende stappen: 
 

1. Kijken of er iemand van de SKOP-invalpool beschikbaar is. 
2. Kijken of er een ‘losse’ invaller beschikbaar is. (Naast de SKOP-invalpool hebben we ook 

nog een aantal mensen die ook wel wil invallen als het hen uitkomt.) 
3. Kijken of er iemand een werkdrukdag heeft en de leerkracht die dit doet schuiven we 

door voor inval voor de zieke leerkracht. 
4. Opdelen van de groep, over de andere groepen. Dit gebeurt volgens schema dat bij de 

start van het jaar is uitgereikt. Alle groepen hebben een werkboekje waarin de kinderen 
op zo’n dag kunnen werken. Loslopende leerkrachten pakken dit ’s ochtends op.  

5. Ouders mededelen dat de kinderen thuis mogen blijven 

 

Lief en Leed 
Geboren: Noortje, dochter van Melissa Bijl 16 februari 2020 

                  Femm, dochter van Evita Verschoor 3 mei 2020 

Gehuwd: Fleur Kat  op 24 juli 2020 

Pensioen: Han Nelck op 23 september 2020. (Conciërge). Vanaf de eerste dag dat de Keizerskroon 

van start ging, was Han onze conciërge. Al die jaren was hij onze steun en toeverlaat en stond hij 

voor ons klaar. 

Interim IB’er Mirte Kropf van Onderwijs advies heeft van november 2019 tot juli 2020 extra 

ondersteuning geboden. 

Schoonmaak 
De schoonmaak is in handen van Eye4Cleaning, die voor de MFA de schoonmaak verzorgt. 

Vrijwilligers  
Gedurende het schooljaar worden wij door een aantal vrijwilligers bijgestaan: Chris de Wilde, Clara 
de Wilde, Francis Rietbroek en Tineke Wijnmaalen. Chris de Wilde ondersteunt de leerkrachten bij de 
IPC-lessen en Francis Rietbroek en Clara de Wilde ondersteunen de interne begeleider. Zij hebben 
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een aantal leesgroepjes onder hun hoede. Twee keer per week zijn zij met deze groepjes kinderen 
aan het werk. Chris en Clara zijn helaas door de coronaperikelen in mei 2019 genoodzaakt te stoppen 
met het vrijwilligerswerk. 
 

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’. 
 

6.3 Nascholing 
Alle leerkrachten hebben in september 
2019 een E-Wise account gekregen 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      Melissa Bijl, Suzanne van Loenen en 
                                                                  Evita Verschoor            
Netwerkbijeenkomsten ICT-er               Karin van de Sande en Andrea van der Meer             
                                                                                                  
Netwerkbijeenkomsten Opleiden in de school   Melissa Bijl   
Netwerkbijeenkomsten bouwcoördinatoren       Anneloes Kuipers Evita Verschoor  
Netwerkbijeenkomsten IPC Christine de Jongh, Anneloes Kuipers  
Sport in Beweging                                                                   Sharon Olsthoorn en Gerben Pels  
Snappet training O21                                                             Karin van de Sande en Andrea van der Meer 

Schoolleider Vakbekwaam AVS                                           Louise Treffers  
Teach like a champion vervolg – CED-groep                     Miranda Meesters  
Opleiding coördinator IPC                                                     Anneloes Kuipers  
Training Mind-set                                                                     Anneloes Kuipers 

EDI-basistraining                                                                     Yasmijn Bal, Esmée van de Bulk,  
                                                                                                    Thomas Heitzer, Tamara Stuivenberg,      
                                                      Catalijne Dijkgraaf en Lorene Lander. 
Taakspel Yasmijn Bal, Esmée van de Bulk,  
                                                                                                   Thomas Heitzer, Tamara Stuivenberg,      
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                                                                                                   Catalijne Dijkgraaf, Lorene Lander en  
Gerben Pels. 

6.4 Ziekteverzuim  
Het verzuimpercentage vorig schooljaar lag op 3,43 %. Het landelijk gemiddelde was 6%. 

6.5 Arbo/ BHV 
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 inmiddels 13 Bhv’ers. 
In dit schooljaar hebben alle Bhv’ers de verplichte bijscholing gevolgd.  

Risico-inventarisatie en evaluatieplan van aanpak. 

Jaarlijks wordt er een plan van aanpak van de Risico-inventarisatie & Evaluatie opgesteld. 

 
Ontruimingsplan  
Tijdens de eerste BHV-training in dit schooljaar wordt er met alle betrokkenen gesproken over de 
ontruiming van de gehele MFA. Ook controleren we met elkaar alle blusmaterialen en de 
alarmcentrale. Dit jaar heeft er een ontruimingsoefening plaats gevonden met het hele complex. De 
ontruiming verliep snel en ordelijk. 
 
Ongevallenregistratie en Risico signalering  
 

Leerjaren  Aantal 
registraties  

School  Buiten  
Spelen  

Gym   Vervoer   
naar gym  

Excursies/  
schoolreis  

½  2 
 

2        

3/4/5/6/7  
    

    

Totaal  2 
 

2 
 

     

  
• 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.  
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7. Organisatie 

7.1 Leerling gegevens 
Schooljaren 1okt t/m 30 
sept  

2015/  
2016  

2016/  
2017  

2017/  
2018  

2018/  
2019  

2019/  
2020  

2020/ 
2021  

  

Aantal leerlingen op 1 okt   259    298  380  439  488   518   

Onderbouw (t/m 7 jaar)  171  205  250  275  298   294   

Bovenbouw (8 jaar en 
ouder)  

88  93  130  164  190   224   

Jongens  134  151  197  222  245   260   

Meisjes  125  147  183  217  243   258   

Gewicht geen        432  481      

Gewicht 0,30  5  3  2  2  -     

Gewicht 1,20  3  4  5  5  -     

Uitstroom leerlingen  
(verhuizing /SBO)  

30  19  37   42 42     

Instroom verhuizing  
Overige leerlingen  

72  98  16  
78  

 16 
 89  

4 
67 

    

          
 

    

Leerlingenstop 

Halverwege schooljaar 2019 -2020 hebben we een leerlingenstop ingevoerd voor de kleutergroepen, 
omdat deze vol zitten. Voor het schooljaar 2020 -2021 is in ieder geval nog plek voor groep 1 
leerlingen. Voor groep 2 leerlingen is een enkele plek nog beschikbaar, we houden rekening met de 
doorstroom naar de groepen 3 zodat deze groepen niet te groot worden. Voor het schooljaar 2021 – 
2022 is nog voldoende plek beschikbaar. 

 

7.2 Uitstroom naar voortgezet onderwijs  
We hadden dit schooljaar één groep 8 met 27 leerlingen. 

 Deze zijn als volgt uitgestroomd:  

11 leerlingen HAVO en/of VWO  

8 leerlingen MAVO en/of HAVO 

3 leerlingen VMBO KADER en/of GL 

5 leerlingen VMBO KADER /TL  

 

 7.3 Gebouw 
 

De VVE doet zijn werk, alhoewel het halverwege het jaar, door een sterfgeval van de eigenaar van 
bureau vd. Vlist en het vertrek van ons contactpersoon, even heeft stil gelegen. Groot punt van 
aandacht dit schooljaar was de buitenruimte. Het schoolplein is enorm verzakt en de plinten langs 
het hele gebouw zakken mee en drukken op de riolering. Aan het begin van het schooljaar werd er 
ingezet op een totale verhoging en herinrichting van het schoolplein. Er zijn veel bijeenkomsten 
geweest met de directies van de scholen en de gemeente. Uiteindelijke is er besloten om alleen de 
zilverreigerdreef op te hogen en op het schoolplein alleen de plinten weg te halen. Op de plekken 
waar de buitendeuren zitten komen houten trappen. Er zijn veel bijeenkomsten hierover geweest en 
het was jammer om te concluderen dat alle ideeën over herinrichting en verhogen van het 
schoolplein uiteindelijk zijn afgeblazen vanwege de te hoge kosten.  
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Het onderzoek dat eerder heeft plaatsgevonden rondom de totale klimaatbeheersing heeft ertoe 
geleid dat de scholen een bedrag gaan krijgen van gemeente waarmee ze de aanbevelingen van het 
rapport kunnen uitvoeren. In dit rapport wordt aangegeven dat zonwering aan de buitenkant de 
temperatuut in de klassen zal laten dalen. De gemeenteraad heet ingestemd met het voorstel en dus 
zal de VVE hier verder actie in gaan ondernemen in het schooljaar 21-22. 
 

8. Bijzondere activiteiten 
Tijdelijke locatie Gantellaan 

 

Na de informatieavond in september 2019, konden de ouders van de Gantellaan de ervaringen van 
de eerste weken uitwisselen met juf Melissa en juf Esther. Vrijwel alle ouders gaven aan dat het 
gebouw er goed uitziet en dat ze het fijn vinden dat er veel zorg en aandacht is besteed aan de 
inrichting hiervan. Veel goede reacties van ouders, maar ook ouders die zorg hebben over de 
letterlijke én figuurlijke afstand tussen de beide gebouwen. Met een kleine groep ouders is er deze 
avond lang gesproken over de ervaringen rondom het halen en brengen van de kinderen en de 
organisatie die dit met zich mee brengt. Als school zijn wij ons hier volledig van bewust en met elkaar 
blijven we zoeken naar oplossingen. Alle ervaringen zijn door de ouders opgeschreven en zijn weer 
besproken met de MR. Daar is ‘de Gantellaan’ standaard een agendapunt op de vergadering. 

 
School op Seef 
Bij de start van het schooljaar hebben de kinderen van de groep 6 en 7 een 
fietshesje ontvangen. 
Dit voor gebruik tijdens het fietsen van huis en naar school. Om de kinderen en de 
ouders te ondersteunen in het aanleren van goed fiets - en verkeersgedrag zijn we 
gestart met het programma School op Seef. Een verkeersleerkracht vanuit 
Onderwijs Advies verzorgt de verkeerslessen. Het programma wordt 
gesubsidieerd door de Gemeente Pijnacker Nootdorp. 
De groepen 4 en 5 waren aan het einde van het schooljaar aan de beurt voor deze verkeerlessen. Het 
programma krijgt een vervolg in schooljaar 2020 -2021, dan zijn de groepen ½ en 3 aan de beurt. 
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Wij scheiden ons afval!  

Dit schooljaar zijn wij gestart met het scheiden van ons afval! In alle klassen hebben 
we nieuwe afvalbakken, waarbij we onderscheid maken in papier, plastic en 
restafval. Als school vinden wij het belangrijk dat we de kinderen bewust maken van 
de hoeveelheid plastic die er is en met het scheiden van het afval leveren ook wij als 
school een bijdrage aan een duurzame samenleving! Deze afvalbakken hebben we 
kunnen aanschaffen dankzij een bijdrage van de oudervereniging. Net als wij 
hebben zij ook aangegeven dit belangrijk te vinden en graag hier een bijdrage aan te 
willen leveren. In alle groepen staat deze afvalbak, waarmee we het afval scheiden. 
Drie bakken, voor papier, plastic en restafval. 
 

Afscheid Han Nelck 
Op feestelijke wijze nemen we in september afscheid van onze conciërge Han Nelck. Hij werd die dag 
opgehaald in een oldtimer, de koffie stond buiten klaar (nu hoefde hij dat dus niet te doen!), er was 
een feestelijk programma van de kinderen voor meester Han en de dag werd afgesloten met een 
receptie. Een mooie dag om op terug te kijken. Han verdiende dit! 

 
Afscheid directeur 
Na 12 jaar Keizerskroon heeft de directeur, Esther Pleij,  aangegeven de school te verlaten. Zij maakt 
de overstap naar onze eigen stichting, waar ze het afgelopen jaar al twee dagen per week werkzaam 
voor was. Zij gaat nu volledig aan de slag bij SKOP als bovenschools-directeur.  
De selectieprocedure voor een nieuwe directeur wordt uitbesteed aan ‘Het Onderwijsbureau’ en een 
aantal teamleden neemt zitting in de benoemingsadviescommissie. Dit resulteert uiteindelijk in de 
benoeming van een nieuwe directeur voor de Keizerskroon die per 1 augustus 2021 aan de slag gaat. 
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9. Communicatie 
 

9.1 Interne communicatie 

Teamsessie en Bouwsessies 
Dit schooljaar houden Teamsessies en Bouwsessies. Een Teamsessie en Bouwsessie duurt een half 
uur, we checken in bij binnenkomst, blijven staan en zijn allemaal actief betrokken bij één inhoudelijk 
onderwerp.  
 

Onderwijs-leerteams 
Afgelopen schooljaar hebben we invulling gegeven aan onderwijs-leerteams, waarbij we in kleine 
groepen een inhoudelijk onderwerp centraal zetten en daar gedurende het schooljaar met elkaar 
over in gesprek gaan. Dit gaat volgens een bepaalde methodiek. 
Met de volgende onderwijs-leerteams is afgelopen schooljaar een start gemaakt: 
Leerteam Spel (is vorig schooljaar opgestart door Louise) in combinatie met Early Years 
Leerteam Begrijpen lezen 
 

Ondersteuningsteam  
Het zorgteam bestond dit jaar uit Louise Treffers, Melissa Bijl, Evita Verschoor, Ellen Titre 
(orthopedagoog ETO) en Mandy de Keijzer (Schoolmaatschappelijk werk). Vanaf februari is Suzanne 
van Loenen toegevoegd aan dit team als nieuwe intern begeleider van de groepen 5 t/m 8 op de 
Keizerskroon. Het zorgteam is zes keer bij elkaar geweest. Tijdens deze bijeenkomsten is vooral de 
leerlingenzorg besproken. 
 
Vertrouwenspersonen/contactpersonen/klachtenregeling 
De externe vertrouwenspersoon is dit jaar niet ingeschakeld. De contactpersonen zijn dit jaar 
verschillende keren om verschillende redenen benaderd. En dit is naar tevredenheid afgehandeld. 
 
ICT-overleg 
Karin van de Sande en Andrea van der Meer zijn degene die binnen het team de ICT in hun 
takenpakket hebben. Zij worden ook uitgenodigd bij de ICT-netwerkbijeenkomsten van de SKOP.  
 
Contacten met ouders 
In het begin van het schooljaar hebben we voor alle klassen een informatieavond georganiseerd. In 
november is er altijd een informatieavond over het Voortgezet Onderwijs voor de ouders van groep 7 
en 8. Alle ouders zijn twee keer uitgenodigd voor een tien-minutengesprek op een avond. Het eerste 
gesprek is een startgesprek en vindt plaats na 4 weken. De kinderen vanaf groep 5 komen hierbij 
mee. Wanneer een kleuter start in groep 1 is er altijd na 4 weken een entree-gesprek met ouders, 
waar ervaringen worden gedeeld over de start op de basisschool. Bij het derde rapport, aan het 
einde van het schooljaar, zijn op eigen initiatief van de leerkracht ook nog veel gesprekken gevoerd 
met ouders.  
 
Oudervereniging  
De oudervereniging bestaat uit een groep enthousiaste ouders: een voorzitter, penningmeester, 
secretaris en vijf leden. Zij komen dit jaar 7 keer bij elkaar en helpen ons bij de organisatie van de 
activiteiten.  
Nieuwsbrief en andere communicatiemiddelen  

Iedere vrijdag om de week krijgen de ouders een nieuwsbrief met daarin diverse informatie over 

schoolzaken. Deze nieuwsbrief wordt altijd digitaal verzonden. Er worden ook belangrijke berichten 
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verstuurd via social school. Leerkrachten plaatsen hier regelmatig berichten en foto’s van wat de 

kinderen aan het leren zijn. 

Medezeggenschapsraad  
De MR bestond dit jaar uit drie leerkrachten en drie ouders. De MR is zes keer bij elkaar geweest. 
Tijdens de corona periode zijn er extra vergaderingen ingelast i.v.m. organisatie les op afstand en 
bespreken invulling RIVM-protocol. 
 
 

Ouderportal Social Schools 

 
Dit schooljaar zijn we gestart met het gebruik van de ouderportal Social Schools. Deze ouderportal is 
een afgeschermd platform waarin berichten geplaatst worden die interessant zijn. Er wordt nieuws 
uit de groep gedeeld, maar er kunnen ook oudergesprekken worden ingepland, absentie meldingen 
en er worden algemene schoolberichten gedeeld, zoals de nieuwsbrief. Er kunnen ook persoonlijke 
berichten worden gestuurd vanuit de leerkrachten naar de ouders en andersom. 
Tijdens de coronaperiode was het een uitkomst om te communiceren met de kinderen via dit 
platform. 

 
Extra ouderavonden over noodlocatie Gantellaan 
Voor de ouders waarvan de kinderen naar de Gantellaan gaan in het nieuwe schooljaar 2020/2021 
hebben we een extra ouderavonden georganiseerd. Dit zijn de ouders van de huidige groep 4 en 5. 
Doel van deze avond was om ouders goed te informeren over de gang van zaken en gelegenheid 
bieden om vragen te stellen. 
 

9.2 Contacten met directieteam 
De Keizerskroon is een van de vijf scholen van de SKOP (Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker). De 
directeuren 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. 
 

9.3 Contacten met Raad van Toezicht (RvT) 
De directeuren hebben in oktober de jaarlijkse bijeenkomst met de RvT gehad. Tijdens deze 
bijeenkomst heeft iedere directeur een presentatie van zijn/haar school gegeven en hebben de leden 
van de RvT hen daar op bevraagd. Dit was een goede en informatieve bijeenkomst. De bijeenkomst 
werd afgesloten met een gezamenlijk etentje. 
 

9.4 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 vier keer bij elkaar geweest.  
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9.5 Externe communicatie 
Gedurende het schooljaar 2019-2020 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.  

• 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'. 
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Bijlage 1. Opbrengsten eind toetsen cito juli 2020 
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Bijlage 2. Opbrengsten midden toetsen cito kleuters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


