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Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag van schooljaar 2021-2022 op De Parkenschool. Dit verslag is opgesteld 
voor alle (toekomstige) ouders, collega’s, samenwerkende partners en overige lezers die 
geïnteresseerd zijn in het openbaar onderwijs op De Parkenschool, onderdeel van Leerplein055, in 
Apeldoorn.  

 

Inleiding 
In dit jaarverslag beschrijven we een schooljaar waarin Corona helaas weer een grote rol speelde, 
maar waarin desondanks veel mooie dingen zijn gebeurd. Er is rust gekomen in de school met de 
aanstelling van een nieuwe directeur en een nieuwe intern begeleider, er is een start gemaakt met 
nieuwe methodes en het is gelukt om ondanks de beperkende Coronamaatregelen in contact te 
blijven met de kinderen en hun ouders. In dit verslag zullen we beknopt ingaan op het al dan niet 
behalen van de gestelde doelen uit het schooljaarplan, de resultaten op de verschillende toetsen en 
de parels en puzzels bij het verzorgen van het onderwijs aan alle 246 leerlingen.  
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Doelen van het onderwijs 
Voor het afgelopen schooljaar stonden er 11 verschillende doelen geformuleerd. Met het voltallige 
team is er een prioritering aangebracht om zo de kans op succes te vergroten. De doelen zijn 
samengevat in de volgende drie hoofddoelen: 
 

1. De implementatie van een nieuwe methode voor rekenen: Getal & Ruimte Junior. 

Waar het starten met een nieuwe methode voor rekenen voelde als springen in het diepe, zonder 

zwemdiploma, lukte het al gauw om een beetje te blijven drijven en inmiddels zijn we klaar voor het 

zwemmen van wat langere afstanden. Door kennis op te halen bij een collega-school binnen de 

stichting en door scholing door een externe partij te organiseren zijn we veel  wijzer geworden en het 

uitproberen heeft zijn vruchten afgeworpen. Er bleken in de kennis van de kinderen wel wat hiaten 

te zitten, maar die zijn al voor een deel weggewerkt. De lat ligt hoog. Dat past bij de populatie 

kinderen die we binnen hebben en zorgt voor hoge verwachtingen die belangrijk zijn in het 

onderwijs.  

2. Het perfectioneren van het klassenmanagement om zo voldoende te kunnen differentiëren 

in het onderwijs.  

Er is hard gewerkt aan het klassenmanagement, maar het blijft zoeken naar de juiste aanpak in een 

groep met gemiddeld 30 leerlingen en veel niveaus. Ook bij de externe audit die plaats heeft 

gevonden in maart 2022 bleek dat er zeker aandacht voor differentiatie is, maar er werd ook ruimte 

voor verbetering geconstateerd. De instructietijd mag korter, het ‘pre-teachen’ kan vaker ingezet 

worden en de kinderen mogen meer eigenaar worden van hun eigen leerproces. Door bijvoorbeeld 

met een eenduidige aanpak van een (week)taak aan de slag te gaan en meer te reflecteren met de 

kinderen op het eigen handelen en leren, kan de effectieve leertijd en de leeropbrengst vergroot 

worden.  

3. Het verder vormgeven en uitvoeren van het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen. 

Er is een start gemaakt met Levelwerk en Levelspel. Dit aanbod moet zorgen voor meer uitdaging 

voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen. Het is nog een beetje zoeken naar de ideale werkvorm 

omdat er reguliere stof ingeperkt of geschrapt moet worden en ook deze kinderen hebben instructie 

nodig bij de verwerking. De organisatie heeft meer vorm gekregen in het laatste kwartaal van het 

schooljaar omdat er toen extra ondersteuning bij is gekomen. Voor volgend schooljaar kan die 

gehandhaafd worden waardoor er verder gewerkt kan worden op de weg die ingeslagen is.  

Daarnaast is er een VVTO-E traject gestart, waarbij kinderen vanaf groep 1 ongeveer 4 uur per week 

les krijgen in het Engels. Ook is er gewerkt aan de versterking van het IPC onderwijs waar de school 

mee werkt voor wereldoriëntatie en onderzoeken en ontwerpend leren. En tot slot is er een nieuwe 

methode aangeschaft waarin begrijpend en technisch lezen geïntegreerd aangeboden wordt en 

waarbij het leesplezier een prominente plaats inneemt.  
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Resultaten van het onderwijs 

Er zijn geen concrete doelen gesteld op de verschillende vakgebieden voor het schooljaar 2021-2022. 

In het nieuwe instrument dat de school heeft aangeschaft, LeerUniek, is af te lezen welke resultaten 

de middelste 50 % van een groep leerlingen hebben behaald. Daarmee is een ‘groepsfoto’ van de 

school of van een jaargroep te maken waarbij de niveauwaarden vergeleken kunnen worden met 

voorgaande jaren. Ook zijn er aan de hand van dat beeld, per vakgebied, nieuwe doelen vastgesteld 

voor komend schooljaar. De gemiddelde niveauwaarden op landelijk niveau liggen tussen de 2.0 en 

de 4.0. Met een schoolweging van 24 zou er op De Parkenschool boven het landelijk gemiddelde 

gescoord moeten worden. Dat dat nauwelijks gelukt is in het afgelopen schooljaar heeft diverse 

oorzaken. Er wordt in ieder geval rekening gehouden met een effect van de lockdowns en het missen 

van onderwijs door ziekteverzuim en quarantaine. Daarnaast heeft de school te maken gehad met 

wisselende directie en interne begeleiding waardoor er niet voldoende ondersteuning is geweest bij 

het signaleren en analyseren van de onderwijsresultaten in combinatie met het maken van een 

passend ondersteuningsplan. 

Voor het komende schooljaar is er kritisch gekeken waar er winst te behalen is voor de kinderen en 

de mogelijkheid om dankzij het NPO geld extra ondersteuning in te zetten speelt daar een belangrijke 

rol bij. Daarnaast is de verwachting dat implementatie van de nieuwe methodes dusdanig gevorderd 

is dat er beter ingespeeld kan worden op de behoeften van de groep en van de individuele 

leerlingen.  
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Score op de CITO eindtoets 

Op de cito- eindtoets is boven het landelijk gemiddelde gescoord. Met een gemiddelde score van 

537,6 scoren we 2,8 punten boven het landelijk gemiddelde van 534,8. We hebben van de 30 

leerlingen het resultaat van 29 leerlingen laten meewegen in het groepsgemiddelde. De leerling 

waarvan de score niet is meegenomen heeft de afgelopen jaren gewerkt met een OPP en is begeleid 

naar passend VO. We zijn niet ontevreden met de score, maar hadden wel een hoger gemiddelde 

verwacht. Na analyse bleek dat er weliswaar een aantal leerlingen positief verrast hebben na een 

schooljaar hard werken en gerichte instructie en begeleiding, maar met name de leersterke kinderen 

hebben op de eindtoets niet waargemaakt wat er verwacht werd. Hier kan sprake zijn van een 

motivatieprobleem en een zekere mate van nonchalance. Omdat het advies (en voor veel kinderen 

de schoolkeuze) al vaststaat ontbreekt het de kinderen die tevreden zijn soms aan een externe 

prikkel om voor het hoogst haalbare te gaan. Er is over de hele linie kansrijk geadviseerd en dat 

hebben veel kinderen wel waargemaakt. Er is daarom geen advies bijgesteld.  
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In onderstaande afbeeldingen is te zien welk deel van de groep de verschillende referentieniveaus 

gehaald heeft. Op rekenen op 1S niveau na, hebben we op alle gebieden boven het landelijk 

gemiddelde gescoord, wat te verwachten is bij de schoolscore van de Parkenschool.  Uitgangspunt 

blijft 100% 1F niveau op alle gebieden en een lichte stijging op 2F/1S niveau- voor komend 

schooljaar.  
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Uitstroom naar het voortgezet onderwijs 

 

Conclusie en vooruitblik schooljaar 2022-2023 

Er is afgelopen schooljaar hard gewerkt aan de juiste doelen, maar dat heeft zich nog niet 

optimaal vertaald in de resultaten. Schoolbreed moeten de rekenresultaten omhoog en bij 

de CITO- eindtoets is een meer representatieve uitkomst wenselijk. Met een gemotiveerd 

team, een stabiele tandem van directeur en intern begeleider, gewenning aan de nieuwe 

methodes en concrete doelen voor schooljaar 2022-2023, is de verwachting dat de 

opbrengsten op alle vakgebieden zullen stijgen. Bij een schoolgewicht van 23.9 moet het 

haalbaar zijn om verder boven het landelijk gemiddelde uit te komen op de verschillende 

vakgebieden.  
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In het schooljaarplan voor 2022-2023 is opgenomen aan welke doelen er gewerkt wordt en 

wat daarvoor nodig is. Omdat er nog geld beschikbaar is vanuit het Noodplan Primair 

Onderwijs, is er ruim ingezet op extra ondersteuning. Met de relatief grote klassen op De 

Parkenschool is het wenselijk om met meer onderwijsprofessionals de individuele leerlingen 

te kunnen ondersteunen bij hun onderwijsbehoeften.  

Als het noodplan bij een corona uitbraak steun geeft bij oplopende besmettingen en de duur 

van eventuele afwezigheid verkort wordt, zou dat al bij kunnen dragen aan meer effectieve 

onderwijstijd. Daar komt bij dat er komend schooljaar actief gestuurd wordt op op tijd 

komen en het aantal lesuren is voor de groepen 1 t/m 4 verhoogd. Meer tijd om de juiste 

dingen te doen, zou net dat beetje extra moeten kunnen betekenen op De Parkenschool.  


