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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 
Het jaarverslag is een document dat een beschrijving geeft van de stand van zaken en de bereikte 
resultaten van het afgelopen schooljaar. Het is een verantwoordingsdocument naar het eigen 
personeel, de medezeggenschapsraad, de ouders, het College van Bestuur (CvB) en eventueel naar 
overige relaties. Door middel van een beschrijving op verschillende terreinen wordt een evaluatieve 
verbinding gelegd met het schoolplan 2019-2023, het jaarplan 2021-2022 en wordt waar mogelijk 
vooruitgekeken naar de toekomst. 
 
 

Hoofdstuk 2: Leerlingen 
 
RKBS Christoffel staat centraal in de Vinex-wijk Ypenburg waarbij de woningbouw in de wijk is 
afgerond. Als gevolg van het feit dat de Christoffel een vrij centrale positie heeft in deze wijk, zien wij 
dat kinderen vanuit alle delen van de wijk aangemeld worden op onze school. De ouders maken een 
bewuste keuze voor een school waarbinnen afstand voor het merendeel van de ouders niet als 
voornaamste reden wordt gehanteerd. De sfeer, onderwijsinhoudelijke en pedagogische visie zijn 
belangrijke elementen. Daarnaast merken wij dat de ouders van onze school tevreden zijn over de 
school en het pedagogisch klimaat en dat zij dit binnen de wijk uitdragen. Dit wordt vaak benoemd 
bij de kennismakingsgesprekken met nieuwe ouders. Ook geven ouders aan dat zij het als waardevol 
ervaren dat wij als school steeds actief bezig zijn om ons onderwijs verder te optimaliseren.  
 
Doordat wij kinderen afkomstig hebben vanuit alle delen van de wijk is zichtbaar dat onze 
schoolpopulatie ook een afspiegeling is van de wijk waarbij er verschil is in opleidingsniveau van 
ouders, cultuur en geloofsachtergrond. Deze diversiteit ervaren wij als zeer prettig omdat de 
kinderen op die manier de kans krijgen om te leren omgaan met de verschillen die er zijn tussen 
mensen en te kijken naar de overeenkomsten. Tevens is dit naar ons idee een afspiegeling van de 
maatschappij waarvan zij onderdeel uitmaken. Dit zal hen helpen in hun ontwikkeling naar 
volwassenheid.  
 
2.1. Instroom 

 

 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

Groep 1 55 60 57 55 54 50 

Groep 2 4 8 4 5 5 3 

Groep 3 4 5 2 1 1 - 

Groep 4 2 3 5 5 2 1 

Groep 5 5 3 7 2 5 4 

Groep 6 4 1 2 4 3 - 

Groep 7 1 2 2 1 4 1 

Groep 8 - - 1 -  1 

Totaal 75 82 80 72 74 60 

 
Onze school heeft zich in de afgelopen periode in een stabiele situatie bevonden waarbij er jaarlijks 
ongeveer 55 nieuwe leerlingen op de Christoffel in groep 1 instromen. Vanuit de groepen 8 verlaten 
er jaarlijks ongeveer 60 leerlingen de school. Tussentijds stromen er ieder jaar kinderen binnen in 
verband met verhuizing of door overstap van een andere basisschool in de wijk of buurt. De 
prognoses die vanuit de gemeente zijn aangeleverd, voorspellen al langere tijd een daling in 
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leerlingenaantal binnen de wijk. Als school hebben we hier in de afgelopen jaren nog weinig van 
gemerkt. Dit schooljaar zien we bij het schrijven van dit jaarverslag echter wel een daling in het 
leerlingenaantal in de komende jaren doordat de instroom van leerlingen minder wordt. Op dit 
moment is het nog lastig te bepalen hoe het verloop van de daling zal gaan plaatsvinden. Daarnaast 
merken we ook dat door de coronamaatregelen het voor ons niet altijd mogelijk is geweest om 
informatiegesprekken met nieuwe ouders te voeren op de wijze die wij graag zouden willen. Zo 
hebben we een tijdje geen rondleiding kunnen geven door de school. Iets wat van grote meerwaarde 
is om echt een goed beeld te kunnen geven van de school. We merken daarnaast dat ouders het 
zoeken naar een school op dit moment uitstellen. Pas de laatste periode van het schooljaar zien we 
weer een toename van de vraag om een kennismakingsgesprek vanuit ouders. Er is een 
promotiefilmpje opgenomen waarin we de ouders een digitale rondleiding geven in onze school en 
inhoudelijk de belangrijkste onderwerpen aan bod laten komen. Vanwege de sluiting van een van 
onze collega-scholen in de wijk hebben we meer kinderen die in zullen stromen in schooljaar 2022-
2023. Aan het eind van schooljaar 2021-2022 zullen 75 leerlingen van groep 8 de school verlaten. Het 
totaal aantal leerlingen is daardoor gezakt ten opzichte van vorig schooljaar. Echter zijn de 
aanmeldingen van de leerlingen die komend jaar zullen instromen gedurende het schooljaar juist 
weer licht gestegen. Bij aanvang van het schooljaar 2022-2023 ligt dit aantal op 447 leerlingen ten 
opzichte van de 467 in 2021-2022.   
 
2.2. Tussentijdse uitstroom  

 

Reden mutatie 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

Andere BAO 4 3 3 3 4 3 

Andere BAO i.v.m. verhuizing 18 16 11 6 16 12 

Andere BAO i.v.m. klachten - - - - - - 

SBO/SO 5 3 1 1 6 1 

TOTAAL 27 22 15 10 26 16 

 
Een analyse van de tussentijdse uitstroom, laat het volgende zien: 

• Er zijn 12 kinderen verhuisd buiten de regio. 

• 3 kinderen zijn overgestapt naar een andere basisschool. Voor 1 kind was de reden dat ouders 
hebben gekozen voor een school waar in hun beleving het christelijk geloof meer wordt gevolgd. 
De andere 2 kinderen hebben gekozen voor een school dichter bij huis. 

• Er is 1 kind die een beschikking heeft gekregen voor een SBO plaatsing.  
 
Wij merken dat Ypenburg een wijk is waarbij mensen binnenkomen en weer wegtrekken, mede ook 
door de huurwoningen die in de buurt staan.  
 
2.3. Leerlingaantal 

De school bevindt zich op dit moment in een stabiele situatie. Dit houdt in dat er jaarlijks ongeveer 
55 nieuwe aanmeldingen te verwachten zijn. Deze verwachting is deels gebaseerd op groeicijfers die 
de gemeente Den Haag ten aanzien van de wijk Ypenburg heeft gepresenteerd. Gelet op de 
prognoses, is er een duidelijk verschil merkbaar tussen de aantallen die de gemeente Den Haag 
verwacht en wat wij als Christoffel aan daadwerkelijke aanmeldingen hebben. Op de omliggende 
scholen is er al langere tijd een daling merkbaar in het aantal leerlingen dat instroomt. Wij hadden 
deze daling vooralsnog niet maar zien dit in het komende schooljaar nu ook op onze school 
plaatsvinden. We zullen proactief aan de slag gaan om dit te ondervangen. Actief werven is daarbij 
belangrijk. Wij zijn erg gericht om ons binnen de wijk te onderscheiden van de omliggende scholen 
zodat we stabiel kunnen blijven. Kwalitatief goed toekomstgericht onderwijs bieden staat hierin 
voorop. Ook zullen we ons oriënteren naar het ontwikkelen tot een Integraal Kind centrum. Hiervoor 
is ondersteuning vanuit de stichting en zullen beide directieleden een opleiding volgen.  
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Voor schooljaar 2022-2023 zijn op het moment van het schrijven van dit jaarverslag rond de 54 
inschrijvingen. Dit zijn kinderen waarvan de ouders hebben bevestigd daadwerkelijk ook voor de 
Christoffel te hebben gekozen. Dit is meer dan het afgelopen jaar. De verwachting is dat het aantal 
aangemelde leerlingen gedurende het huidige schooljaar nog zal toenemen. Met het aantal 
leerlingen, dat in juli t/m september 4 jaar geworden is, zullen de vijf groepen 1-2 in schooljaar 2022-
2023 van start gaan met ± 20 leerlingen. Dit zal gedurende het schooljaar verder oplopen. 
 
 

Hoofdstuk 3: Personeel en organisatie 
 
3.1. Schoolorganisatie 

In schooljaar 2021-2022 zijn we van start gegaan met 20 groepen bestaande uit 5 kleutergroepen, 3 
groepen 3, 2 groepen 4, 2 groepen 5, 3 groepen 6, 2 groepen 7 en 3 groepen 8. Naast de 
groepsleerkrachten voor de genoemde 20 groepen, zijn er op de Christoffel een IB-er (5 dagen), een 
RT-er (2 dagen), een conciërge (35 uur), een administratieve kracht (24 uur), 2 onderwijsassistenten 
(2x 4 dagen), twee vakleerkrachten gymnastiek (4 dagen in totaal), een adjunct-directeur (3 dagen 
ambulant) en een directeur (5 dagen ambulant) werkzaam. Daarnaast zijn er 6 leerkrachten met een 
L11 aanstelling, waaronder de IB-er, die een bijdrage leveren aan de schoolontwikkelingen op het gebied 
van rekenen, taal, plusleerlingen, cultuur, ICT en zorg. In het nieuwe schooljaar is een nieuwe 
gedragsspecialist aangesteld. Het team bestaat uit 38 medewerkers. Van de 38 medewerkers zijn er 33 
vrouw en 5 man.  
 
3.2.  Samenstelling team en mutaties 

  

Samenstelling team 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

Aantal personeelsleden  36 38 38 39 39 38 

Verhouding man/vrouw 6/30 6/32 5/33 5/34 5/34 5/33 

Aantal IB-ers   1 1 1 1 1 1 

Aantal LB-leerkrachten 6 7 7 7 7 6 

Aantal RT-ers 2 2 2 2 2 1 

Aantal OOP 2 2 2 3 2 3 

LIO-ers - 2 1 - 1 1 

 
De Christoffel heeft een stabiel team. In mei schooljaar 2021-2022 heeft onze IB-er afscheid 
genomen van de school, omdat zij een betrekking als adjunct-directeur heeft gekregen. Daarnaast is 
een collega vertrokken vanwege een verhuizing en heeft een collega gebruik gemaakt van interne 
mobiliteit en heeft de overstap gemaakt naar een school binnen onze stichting. Tijdens de start van 
het schooljaar 2021-2022 hebben wij in samenspraak afscheid genomen van een leerkracht omdat 
deze beter tot zijn recht kwam als invalkracht in plaats van vaste groepsleerkracht. Omdat geen 
geschikte ververvanger voor handen was, hebben we als directie meer dan een half jaar zelf de groep 
gedraaid. Gelukkig hebben we ook twee nieuwe collega’s aan kunnen trekken die de openstaande 
vacatures in groep 7 en groep 3 in hebben kunnen vullen. Daarnaast zullen twee nieuwe IB-ers van 
start gaan per nieuwe schooljaar die samen de zorg en ondersteuning voor hun rekening zullen 
nemen. Onze LIO-er die bij ons zijn stage heeft gelopen en dit met succes heeft afgerond zal zijn 
carrière gaan starten op onze school. Met behulp van de subsidie Nationaal programma Onderwijs 
dat is afgegeven door de overheid is het ook mogelijk geweest om twee onderwijsassistenten (8 
dagen) en een zij-instromer aan te trekken om het team te versterken.  
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Qua bezetting van de groepen is het afgelopen jaar echt een uitdaging geweest om alle groepen te 
bemannen als gevolg van het lerarentekort maar ook door de uitval van collega’s wegens 
ziekteverzuim. De oorzaken daarvan waren niet werk gerelateerd. Dit alles heeft veel tijd van ons als 
directie gevraagd maar ook van collega’s die de helpende hand hebben geboden of ambulante tijd 
hebben moeten missen. We zijn hard bezig om te kijken of we extra mensen kunnen vinden die 
kunnen zorgen dat we een vangnet hebben zodat het onderwijs door kan blijven gaan en we de 
kwaliteit kunnen behouden.  
  

Hoofdstuk 4: Onderwijs en ondersteuning 
 

4.1. Het onderwijsconcept, de ontwikkelingen en vernieuwingen daarbinnen 

Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Wij 
hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind en 
eigenaarschap in hun eigen leerproces. Ons aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit 
aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs. Op onze 
school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen. We werken handelingsgericht (HGW), waarbij we via het in kaart brengen van de 
bevorderende en belemmerende factoren zicht krijgen op de onderwijsbehoeften. Via kind- en 
oudergesprekken scherpen we deze onderwijsbehoeften nog aan, zodat het passend is voor de 
leerlingen. Alle leerkrachten beschikken over een groepsoverzicht met de kenmerken van hun 
leerlingen. Per vakgebied clusteren we de leerlingen met dezelfde onderwijsbehoeften in drie 
niveaus (basisgroep, verlengde instructiegroep en de groep leerlingen die meer aan kan). De leraren 
stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken en het niveau van de leerlingen in 
een groep. De instructie en begeleiding wordt gegeven aan de hand van het Expliciete Directe 
Instructie Model (EDI). De leerlingen die meer aan kunnen dan het basisprogramma werken, nadat zij 
klaar zijn met het compacte deel van de lesstof, verder aan opdrachten die bij het programma 
Levelwerk worden aangeboden, zodat zij ook uitgedaagd worden en zich kunnen ontwikkelen op hun 
niveau. 
 
4.2. Terugblik op 2021-2022 en beleidsvoornemens 2022-2023  

Elk jaar schrijven wij een plan van aanpak voor het schooljaar met daarin alle activiteiten opgenomen 
op o.a. onderwijskundig, personeel en sociaal-emotioneel gebied. In de afgelopen schooljaren 
stonden crisismanagement als gevolg van de Covid-19 pandemie en het leerkrachtentekort bijna 
wekelijks in het nieuws. Dat is ook onze school niet voorbij gegaan, waardoor we uiteindelijk niet alle 
plannen zoals van tevoren bedacht, uit hebben kunnen voeren. Natuurlijk vinden we dat ontzettend 
jammer, maar we zijn vooral ook trots op wat in deze onzekere tijden wel gelukt is. We spreken 
daarbij onze dankbaarheid uit naar het team, de ouders en natuurlijk de kinderen! Heel fijn dat we 
met elkaar steeds weer een manier vinden om toch zoveel mogelijk zaken doorgang te laten vinden. 
Het onderwijs aan alle kinderen staat daarbij centraal.    

 
In het onderstaand overzicht is per item globaal aangegeven wat er afgelopen schooljaar qua 
activiteiten heeft plaatsgevonden en zijn beleidsvoornemens voor schooljaar 2022-2023 beschreven. 
Voor een uitgebreide evaluatie verwijzen wij naar de evaluatie van het jaarplan 2021-2022. Deze is te 
vinden op onze website www.christoffel.nl.  
 

Op de Christoffel wordt elk kind gezien  

Een veilig klimaat waar een kind zichzelf mag zijn, rekening houdend met de ander, met als basis 
vertrouwen, is de juiste omgeving om te kunnen groeien. Met behulp van de Kanjertraining zorgen 
we met elkaar dat dit veilige klimaat op RKBS Christoffel aanwezig is. Door de coronacrisis hebben we 
gemerkt dat de beperkende maatregelen effect heeft op het welbevinden bij een aantal leerlingen. 
Hiervoor is er extra aandacht nodig op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling en de 
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groepsdynamiek. Om hier nog meer gestalte aan te geven hebben we afgelopen schooljaar een 
nieuwe gedragsspecialist vanuit het team aangenomen. Daarnaast hebben we als team een online 
scholingsmoment gevolgd van de Kanjertraining. Om de kinderen nog beter te kunnen volgen is er 
verdieping gezocht in het leerlingvolgsysteem KanVas, dat hoort bij de Kanjertraining. Zo heeft de 
gedragsspecialist met elke leerkracht de resultaten van de ingevulde vragen doorgesproken en heeft 
zij ondersteuning geboden aan collega’s die een hulpvraag hadden. Dit zal komend scholjaar verder 
worden uitgebouwd. Ook zal er een scholingsdag plaatsvinden voor het hele team georganiseerd 
door het Kanjerinstituut.  
 
Uit de vragenlijsten die de kinderen zelf hebben ingevuld vanuit KanVas is afgelopen jaar gebleken 
dat er aandacht nodig was tijdens de overblijf wat betreft het oplossen van conflicten en het creëren 
van rust in de groep. Om die reden zijn wij een samenwerking aangegaan met een externe partner 
zodat er meer ondersteuning kon worden geboden aan de overblijfouders. Er heeft ook een evaluatie 
plaatsgevonden onder leerlingen, overblijfouders en team. Met deze punten zijn de afspraken weer 
doorgenomen en waar nodig aangepast zodat in schooljaar 2022-2023 goed van start kan worden 
gegaan. Ook zal voor de overblijfouders een training worden verzorgd door de Kanjertraining zodat 
er een doorgaande lijn is binnen de gehele school.  
 
Door de inzet van het Expliciete Directie Model zijn goede stappen gezet om de kinderen eigenaar te 
maken over hun eigen leerproces. Met name het doorspreken van duidelijke doelen en deze ook 
zichtbaar maken, zorgt ervoor dat de kinderen beter in staat zijn om te reflecteren of ze deze doelen 
behaald hebben of nog moeten oefenen. De verdieping voor schooljaar 2022-2023 ligt in het 
versterken van de koppeling tussen de bewustwording wat de leerling zelf denkt nodig te hebben en 
dit concreet te omschrijven in doelen. De visualisatie van de leerkuil passend bij de growth mindset 
wordt hierbij ter ondersteuning ingezet zodat het stukje eigenaarschap bij de kinderen voor hun 
leerproces kan worden versterkt.  
 

Op de Christoffel staat het lerende kind centraal  

Een aantal jaren geleden hebben we het Expliciete Directe Instructiemodel ingevoerd als didactisch 
model. De implementatie en borging hiervan blijft belangrijk, zodat we ook elk jaar een verdere 
verdiepingsslag kunnen maken. Afgelopen schooljaar hebben we dat niet kunnen doen op de manier 
zoals we dat voor ogen hadden, door uitval van een aantal collega’s. Daarom neemt het ook in ons 
nieuwe jaarplan weer een plek in.  
 
Onder begeleiding van de plusleerlingencoördinator is er een mooie stap gezet met het Levelspel in 
groep 1-2. Hierbij worden leerlingen in groep 1-2 met een ontwikkelvoorsprong structureel begeleid. 
Ook is in groep 1-2 het woordenschatprogramma LOGO3000 geïntroduceerd zodat we de 
woordschat bij jonge kinderen kunnen vergroten. Komend schooljaar gaan we dat verder 
implementeren in deze groepen. Onder begeleiding van de beleidsmedewerker onderwijs en 
kwaliteit is met de collega’s van groep 1-2 een studieochtend georganiseerd. Deze ging over het 
ontwerpen van betekenisvol en beredeneerd aanbod bij de thema’s. In schooljaar 2022-2023 zullen 
we dit traject verder met elkaar doorlopen.   
 
Voor de groepen 3-8 is het gelukt om een nieuwe methode voor rekenen uit te zoeken. Groep 3 gaat 
werken met de methode Semsom, waarbij spelend en bewegend leren centraal staat. Groep 4-8 gaat 
werken met de methode Pluspunt 4. In het schooljaar 2022-2023 start het implementatietraject. Ook 
gaan we dan op zoek naar een nieuwe methode voor wereldoriëntatie en lezen.  
 
Tijdens twee van onze studiedagen hebben collega’s inspiratieworkshops gegeven. Zo hebben we 
met en van elkaar geleerd. Vanuit de NPO gelden hebben we diverse interventies kunnen uitvoeren 
zoals extra RT, een training rondom executieve functies maar ook materialen op rekengebied en 
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materialen speciaal voor de leerlingen van groep 1-2. Komend schooljaar zal dit nog verder vervolg 
krijgen.  
 
4.3. Leermiddelen 

In schooljaar 2021-2022 zijn de nieuwe methodes van schrijven (groep 3-8), Engels (groep 7-8) en 
verkeer (groep 3-8) ingevoerd. Daarnaast heeft er een keuzetraject plaatsgevonden voor rekenen. In 
2022-2023 zal groep 3 van start gaan met Semsom en groep 4 t/m 8 met de nieuwste versie van 
Pluspunt. In schooljaar 2022-2023 zal er een keuzetraject voor de vakgebieden lezen en 
wereldoriëntatie plaatsvinden. 
 
4.4. Kwaliteitszorg 

Er zijn in schooljaar 2021-2022 geen tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder de ouders en 
leerlingen. Deze staan gepland in schooljaar 2022-2023 als voorbereiding op het schrijven van het 
nieuwe schoolplan.  
 
4.5. Eindopbrengsten groep 8 
De school adviseert in januari over de meest geschikte vorm van onderwijs na de basisschool tijdens 
het adviesgesprek. Dat advies is gebaseerd op de gegevens die we in de loop der jaren over het kind 
hebben verzameld met behulp van het CITO LVS toetsen, sociaal-emotionele ontwikkeling, 
werkhouding en motivatie en op het voorlopig advies dat de kinderen hebben ontvangen in 
december. Ook specifieke onderwijsbehoeften kunnen hier een rol innemen. Het advies wordt 
ondersteund door de uitslag van de NIO-toets en de Drempeltoets die in de loop van groep 8 worden 
afgenomen. In april 2022 is ook nog een eindtoets afgenomen, namelijk Route 8. Alhoewel er naar 
tevredenheid is gescoord merken we dat er verschil merkbaar is die wellicht te wijten is aan de 
coronacrisis. Dit hangt naar alle waarschijnlijkheid samen met het beeld van het algemene 
welbevinden van de kinderen die vanuit de sociaal-emotionele vragenlijst als aandachtspunt naar 
voren is gekomen. Als reden werd hierin genoemd dat kinderen moeite hebben met de beperkingen 
die de coronamaatregelen de afgelopen jaren te weeg hebben gebracht, waaronder het missen van 
sociale contacten. Ook de taakgerichtheid en motivatie zijn aandachtspunten. De scores van 
voorgaande jaren volgen in onderstaand overzicht. We behalen hiermee volgens de inspectienormen 
een voldoende score.  
 

schooljaar 16/17 17/18 18/19 20/21 21/22 

Route 8 205,3 213,8 207,1 204,3 204,3 

 
Referentieniveaus 

De Inspectie van het Onderwijs weegt de eindopbrengsten van basisscholen op een andere manier 
dan voorheen. Er wordt dan niet gekeken naar de scores, maar meer naar het behaalde 
referentieniveau. Als een kind aan het einde van groep 8 referentieniveau 1F(fundamenteel niveau) 
heeft bereikt, dan beheerst het taal en rekenen voldoende. Als referentieniveau 1S(streefniveau) 
wordt bereikt, dan beheerst het taal en rekenen zelfs iets beter. Het percentage leerlingen dat 1F of 
1S behaalt, wordt afgezet tegen de schoolweging over de jaren 2017-2021. Het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) berekent de schoolweging van een school op basis van de volgende kenmerken 
die zijn vastgesteld door de overheid:  

• het opleidingsniveau van de ouders 
• het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders op school 
• het land van herkomst van de ouders 
• de verblijfsduur van de moeder in Nederland 
• of ouders in de schuldsanering zitten. 
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Wanneer we de percentages van de behaalde referentieniveaus van onze school van de afgelopen 3 
jaar (waarbij 2020 uitvalt) afzetten tegen het landelijk gemiddelde, scoren we voldoende. 
 

Landelijk Gemiddelde 1F Behaalde Percentage 1F Landelijk Gemiddelde 2F/1S Behaalde Percentage 2F/1S 

96,6 97,7 63,3 57,3 

 
Ten aanzien van de uitstroom kunnen we tevreden kijken naar de cijfers over de afgelopen 
schooljaren. Tevreden omdat we als school er goed in slagen het beste uit de kinderen te halen. We 
streven ernaar om de kinderen naar het voortgezet onderwijs te laten doorstromen op een niveau 
waarop zij een goede start kunnen maken en dat passend is bij hun ontwikkelingsperspectief. Op 
basis daarvan kunnen de kinderen zich verder ontplooien. We zijn actief in het onderhouden van 
goede contacten met de verschillende VO-scholen om de overstap op een positieve manier te laten 
verlopen.  
 

ADVIES 
SCHOOLTYPE 

2019 2020 2021 2022 totaal % 

LWOO-VMBO 0 1 2 2 5 2 

VMBO basis/kader 3 12 5 12 32 13 

VMBO – T 12 8 8 5 33 13 

VMBO T – HAVO 15 6 14 6 41 16 

HAVO 15 4 4 18 41 15 

HAVO-VWO 14 11 11 13 49 19 

VWO 17 8 7 19 51 20 

TOTAAL 76 50 51 75 252 100 

 
4.6. Inspectierapport 

De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school op orde is: onze 
school heeft een basisarrangement (voldoende). 
 
 

Hoofdstuk 5: Conclusies en aanbevelingen 
 
In algemene zin kan worden gesteld dat RKBS Christoffel zich jaarlijks eigenlijk in alle opzichten in 
positieve zin verder ontwikkelt. Daarbij is het goed om vast te stellen dat er een solide basis 
aanwezig is, op grond waarvan wij als school kwalitatief goed onderwijs kunnen bieden. Dit 
fundament betekent dat er geïnvesteerd kan worden in onderwijsinhoudelijke zaken die de basis 
verbreden en versterken. Nieuwe methodes, aandacht voor diverse schoollijnen, streven naar een 
brede ontwikkeling van kinderen zijn daar concrete voorbeelden van. 
 
Als directie voeren wij jaarlijks vele informatiegesprekken met ouders die zich oriënteren op een 
basisschool voor hun kind. In die gesprekken is er een groot aantal ouders dat aangeeft dat zij over 
de Christoffel goede berichten hoort. Niet alleen de sfeer, ook de resultaten en het feit dat we als 
een school met duidelijke afspraken en regels bekend staan, dragen daaraan bij. We merken een 
lichte daling qua aantal leerlingen doordat er bijvoorbeeld 3 groepen 8 de school verlaten. Gelukkig 
merken we eind dit jaar ook weer dat het aantal aanmeldingen van 4-jarigen weer aan het toenemen 
is ten opzichte van afgelopen jaar. Desalniettemin kunnen we de komende jaren wel een daling 
verwachten kijkende naar het leerlingaantal in de wijk. In schooljaar 2022-2023 zullen wij dus actief 
naar mogelijkheden kijken om onze school beter te profileren in de wijk. Ook willen we ons 
ontwikkelen tot een Integraal Kindcentrum zodat we de kinderen nog beter kunnen helpen bij hun 
ontwikkeling door het efficiënt inzetten van deskundigheid en te zorgen voor een optimale 
doorlopende lijn.  
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We zijn een school die voor zichzelf de lat elk jaar weer hoogt legt wat betreft kwaliteit en zich verder 
wil ontwikkelen. De ervaringen van schooljaar 2021-2022 alsmede de voornemens van het 
schoolplan 2019-2023 hebben dan ook voor schooljaar 2022-2023 weer geleid tot een jaarplan 
waarin onze ambities worden omschreven en uitgewerkt in concrete acties door het schooljaar heen.  
 
Schooljaar 2021-2022 is in alle opzichten een bewogen jaar geweest. Zo is de gevoelde 
verantwoordelijkheid voor de opbrengsten van de leerlingen vanwege de gemiste onderwijstijd 
onder het team groot. Het team heeft gedurende het jaar steeds moeten schakelen tussen fysiek 
onderwijs en hybride onderwijs door het grote aantal kinderen dat in quarantaine moest vanwege 
een positieve besmetting van henzelf of binnen het gezin. We zijn er erg trots op dat het team in 
staat is geweest om de kinderen in de klas te bedienen maar ook de kinderen thuis online mee heeft 
kunnen laten doen. Natuurlijk realiseren we ons ook dat dit wel een belasting voor het team is 
geweest. Het lerarentekort, het aantal langdurige afwezig niet werk-gerelateerde collega’s, de zorgen 
rondom corona en doordat wij als directie zelf genoodzaakt zijn geweest om zelf voor de groep te 
gaan staan hebben effect gehad op de uitvoering van het jaarplan. In dit jaarverslag willen we ook 
stilstaan bij het overlijden van onze conciërge na een kort en hevig ziektebed. Hij was het gezicht van 
de school en werkte al vele jaren op de Christoffel. Zijn overlijden heeft dan ook grote impact gehad 
op kinderen en ouders en op het welbevinden van het team. Het is dan ook ontzettend fijn om te 
merken dat het Christoffelteam een team is die voor elkaar klaar staat en erg gedreven is om het 
beste voor elk kind te willen. De warmte die merkbaar is in de school krijgen wij vaak terug als 
feedback van ouders, kinderen, nieuwe ouders maar ook nieuwe collega’s en invalkrachten. Daar zijn 
wij als directie ontzettend trots op! 
 
De conclusie die we vanuit de afgelopen jaren kunnen trekken is dat hoe sterker het team 
gezamenlijk opereert, dit de resultaten in alle opzichten ten goede komt. Het gaat daarbij niet alleen 
om de opbrengsten, maar vooral om het bieden van goed onderwijs in een werkklimaat waarbinnen 
iedereen betrokkenheid toont en zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt voor het behalen van onze 
doelen met daarbij hart voor het kind. De gelden van de NPO subsidies bieden veel kansen om dit te 
realiseren en dit zal zeker in schooljaar 2022-2023 worden voortgezet.  
 
In schooljaar 2018-2019 is een schoolplan voor de periode 2019-2023 geschreven waarbinnen de 
professionele cultuur en de streefbeelden verder worden uitgewerkt. De onderstaande 
streefbeelden geven richting voor het plan van aanpak 2022-2023: 
 

• Met behulp van de subsidies die door de overheid zijn uitgezet zullen we met elkaar de 

vertragingen die op cognitief en sociaal-emotioneel gebied zijn opgelopen verder aanpakken. 

• Onze school wil het eigenaarschap van het kind versterken in zijn/haar talentontwikkeling op 

cognitief, creatief en sociaal-emotioneel gebied door middel van kindgesprekken over wat het 

kind zelf denkt nodig te hebben om doelen te behalen. Daarin stimuleren we de ontwikkeling van 

de growth mindset. 

• Onze school heeft een team dat zich richt op de collectieve resultaten op alle gebieden en als 

eenheid optreedt. Dit betekent dat we gezamenlijk steeds op zoek zijn hoe het onderwijs op de 

Christoffel geoptimaliseerd kan worden. Vertrouwen vormt hierin de basis. 

• Op onze school werken leerkrachten structureel aan hun didactische vaardigheden en kunnen 

gedifferentieerd werken. Het Expliciete Directe Instructiemodel is hierbij leidend. Daarbij kunnen 

zij adequaat verschillende effectieve didactische strategieën toepassen om zo vorm te geven aan 

een gedifferentieerde effectieve instructie ten bate van het leren van alle leerlingen. 

• Onze school hanteert een cyclisch systeem voor kwaliteitszorg ten bate van het lerende kind, 

toetst dit en voert verbeteringen uit op basis van de uitkomsten. 
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Allemaal mooie en uitdagende opdrachten die wij met vertrouwen aangaan, wetende welk team 
achter ons staat. Een team met wilskracht, passie en grote betrokkenheid! 


