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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 er een 
evaluatieve verbinding gelegd met het schoolplan 2019-2023, het plan van aanpak 2020-2021 en 
wordt er 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 

 

 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 

Groep 1 64 55 60 57 55 54 

Groep 2 5 4 8 4 5 5 

Groep 3 3 4 5 2 1 1 

Groep 4 7 2 3 5 5 2 

Groep 5 4 5 3 7 2 5 

Groep 6 1 4 1 2 4 3 

Groep 7 2 1 2 2 1 4 

Groep 8 1 - - 1 -  

Totaal 87 75 82 80 72 74 

 
Onze school heeft zich in de afgelopen periode in een stabiele situatie bevonden waarbij er jaarlijks 
ongeveer 60 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 
leerlingenaantal binnen de wijk. Als school hebben we hier in de afgelopen jaren nog weinig van 
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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 of dit een trend is die inherent is aan het verloop binnen een 
Vinex-wijk of dat dit het gevolg is van de Corona-crisis. Door de maatregelen die tijdens de crisis 
gelden is het voor ons niet mogelijk om informatiegesprekken met nieuwe ouders te voeren op de 
wijze die wij graag zouden willen. Zo kunnen we nu geen rondleiding 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. 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. Aan het eind van schooljaar 2020-2021 zullen 51 
leerlingen van groep 8 de school verlaten. Het totaal aantal leerlingen is redelijk gelijk gebleven. Bij 
aanvang van het schooljaar 2021-2022 ligt dit aantal op 464 leerlingen ten opzichte van de 465 in 
2020-2021. 
 
2.2. Tussentijdse uitstroom 

 

Reden mutatie 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 

Andere BAO 6 4 3 3 3 4 

Andere BAO i.v.m. verhuizing 9 18 16 11 6 16 

Andere BAO i.v.m. klachten 2 - - - - - 

SBO/SO 1 5 3 1 1 6 

TOTAAL 18 27 22 15 10 26 

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

• Er zijn 16 kinderen verhuisd buiten de regio. 

• 4 kinderen zijn overgestapt naar een andere basisschool. Voor 1 was de reden dat ouders hebben 
gekozen voor een school waar ook andere familieleden op zitten. De andere 3 hebben hiervoor 
gekozen ivm de groepsgrootte of een school dichter bij huis. 

• Er zijn 6 kinderen die een beschikking hebben 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. Er is dus sprake van verloop en we merken ook dat de 
huizenmarkt weer aantrekt waardoor mensen verhuizen en er meer wisselingen zijn. Op dit moment 
zijn we stabiel, die verwachting is dat dit ook voor komend jaar zal gelden. We zullen het wel in de 
gaten moeten houden omdat we in 2021-2022 drie groepen 8 hebben die de school zullen verlaten. 
Het gaat daarbij om 75 leerlingen. De vraag is of wij dit aantal gelijk kunnen trekken door het 
aantrekken van instromers in groep 1. Actief werven is daarbij belangrijk. Op den duur zal het 
leerlingenaantal dalen omdat de populatie in de wijk ouder wordt en er minder jongere kinderen zijn 
in vergelijking tot eerdere jaren. Dit is kenmerkend bij een Vinexwijk. 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.  
 
2.3. Leerlingaantal 

De school bevindt zich nu al een groot aantal jaar in een stabiele situatie. Dit houdt in dat er jaarlijks 
ongeveer 50-60 nieuwe aanmeldingen te verwachten zijn.  Zoals eerder aangegeven is echter de 
verwachting dat de instroom de komende jaren zal dalen. 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 een daling merkbaar in het aantal leerlingen dat instroomt. Wij hadden deze daling 
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vooralsnog niet, maar voor schooljaar 2022-2023 verwachten we wel een lichte daling. Zoals eerder 
beschreven is het nog onduidelijk of deze daling zich op langere termijn door zal zetten of dat dit het 
gevolg is van het Corona-virus. We zullen proactief aan de slag gaan om dit te ondervangen. Voor 
schooljaar 2021-2022 zijn er op het moment van het schrijven van dit jaarverslag rond de 39 
inschrijvingen. Dit zijn kinderen waarvan de ouders hebben bevestigd daadwerkelijk ook voor de 
Christoffel te hebben gekozen. Aan de andere kant gaat het aantal aangemelde leerlingen gedurende 
het huidige schooljaar nog toenemen. Met het aantal leerlingen, dat in juli t/m september 4 jaar 
geworden is, zullen de vijf groepen 1-2 in schooljaar 2021-2022 van start gaan met ± 20 leerlingen.  
 
 

Hoofdstuk 3: Personeel en organisatie 
 
3.1. Schoolorganisatie 

In schooljaar 2020-2021 zijn we van start gegaan met 19 groepen bestaande uit 5 kleutergroepen, 2 
groepen 3, 2 groepen 4, 3 groepen 5, 2 groepen 6, 3 groepen 7 en 2 groepen 8. Naast de 
groepsleerkrachten voor de genoemde 19 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), een onderwijsassistent 
(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 zal er een nieuwe 
gedragspecialist worden aangesteld. Het  team bestaat uit 39 medewerkers. Van de 39 medewerkers zijn 
er 34 vrouw en 5 man.  
 
3.2.  Samenstelling team en mutaties 

  

Samenstelling team 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 

Aantal personeelsleden  38 36 38 38 39 39 

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

Aantal IB-ers   1 1 1 1 1 1 

Aantal LB-leerkrachten 6 6 7 7 7 7 

Aantal RT-ers 2 2 2 2 2 2 

Aantal OOP 2 2 2 2 3 2 

LIO-ers - - 2 1 - 1 

 
De Christoffel heeft een stabiel team waarbij er weinig verloop is. In schooljaar 2020-2021 hebben 
zich wel een aantal wijzigingen qua personeel plaatsgevonden. Zo heeft onze gedragspecialist 
afscheid genomen van de school, omdat zij verhuisd is naar Drenthe. Onze RT-er die de leerlingen 
met arrangementen begeleid is eind april arbeidsongeschikt verklaard wegens rugklachten. Vanaf 1 
augustus 2020 is er een nieuwe adjunct-directeur in dienst getreden die het directieteam is komen 
versterken. Met behulp van de subsidie Nationaal programma Onderwijs dat is afgegeven door de 
overheid is het mogelijk om nog twee onderwijsassistenten (7dagen) en een zij-instromer aan te 
trekken die ondersteuning zullen bieden in de school en die de PABO opleiding zullen gaan volgen. 
Op die manier willen we al proactief acteren op het lerarentekort. 
  

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 
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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 2020-2021 en beleidsvoornemens 2021-2022  

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. Schooljaar 2020-2021 gaat, net als 
schooljaar 2019-2020, de boeken in als een jaar waarbij de Corona-crisis de wereld in zijn greep heeft 
gehouden. Voor ons heeft dit betekend dat wij gedurende het schooljaar veelvuldig te maken 
hebben gehad met het invoeren van de maatregelen rondom Covid-19 binnen onze school. De week 
voor de kerstvakantie hebben we opnieuw de school moeten sluiten voor de lockdown die in heel 
Nederland werd ingevoerd. Het tweede deel van het schooljaar stond helaas in het teken van 
crisismanagement door het steeds moeten handelen bij de melding van een positief besmette 
persoon. Dit heeft echt veel gevraagd van kinderen, ouders en het team. Geen gemakkelijke opgave 
in een tijd van zorgen en onzekerheden. Toch heeft het team met verenigde krachten stappen 
gemaakt om het onderwijs doorgang te laten vinden. Onze waardering gaat daarbij ook uit naar de 
kinderen en ouders. Met elkaar is er heel hard gewerkt.  
 
In het onderstaand overzicht is per item globaal aangegeven wat er afgelopen schooljaar qua 
activiteiten heeft plaatsgevonden en zijn er beleidsvoornemens voor schooljaar 2021-2022 
beschreven. Voor een uitgebreide evaluatie verwijzen wij naar de evaluatie van het plan van aanpak 
2020-2021. Deze is te vinden op onze website www.christoffel.nl. We moeten daarbij aangeven dat 
bepaalde zaken geen doorgang hebben kunnen vinden door de Corona-crisis.  
 

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. Naast een sterk pedagogisch 
klimaat vinden wij het ook van belang dat we de kinderen goed volgen. Hiervoor worden diverse 
instrumenten ingezet. Om ouders op een juiste wijze mee te nemen in de ontwikkeling van hun zoon 
of dochter is er een werkgroep geformeerd die zich bezig heeft gehouden met het keuzetraject wat 
betreft de invoering van een nieuw digitaal rapport genaamd Kerndoel. We hadden graag met het 
team en de leerlingenraad gekeken naar de mogelijkheden om de kinderen aan te laten sluiten 
tijdens de 10-minutengesprekken. Er is wel voorzichtig een lijn opgesteld en deze is besproken met 
de MR. Helaas hebben we dit niet verder uit kunnen voeren. In schooljaar 2021-2022 zal dit alsnog 
worden opgepakt.  
 
Door de inzet van het Expliciete Directie Model zijn er 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 
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behaald hebben of nog moeten oefenen. De verdieping voor schooljaar 2021-2022 ligt in het 
versterken van de koppeling tussen de bewustwording wat de leerling zelf denkt nodig te hebben en 
dit met hem of haar te bespreken. 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  

Het lerende kind centraal zetten betekent dat we, naast het goed inzetten van de methodes, steeds 
op zoek zijn om ons onderwijs te verbeteren door kritisch te blijven kijken of we de goede dingen 
doen. In schooljaar 2018-2019 hebben we dit laten doen door middel van een quickscan die is 
uitgevoerd door de beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit van onze stichting. Als aanbevelingen 
werden genoemd dat het goed zou zijn om coöperatieve werkvormen tijdens de lessen in te bouwen 
en om het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI) in te voeren. Dit is een aanpak om de 
leseffectiviteit te verhogen. We hebben in 2019-2020 als school de eerste fase van het 
verbetertraject d.m.v. de invoering van het Expliciete Directie Instructiemodel doorlopen, onder 
begeleiding van een externe deskundige. Schooljaar 2020-2021 had in het teken moeten staan van 
verdere visieontwikkeling, verdieping en persoonlijke ontwikkeling. We hebben hier niet goed 
uitvoering aan kunnen geven op de wijze die we voor ogen hadden. Wel is er een ongelofelijke stap 
gezet in het online lesgeven en het EDI model heeft daar zeker houvast gegeven. We kunnen met 
trots terugkijken op de betrokkenheid van een ieder om aan hun eigen vaardigheden te werken en 
hoe iedereen zich heeft ingezet om na de lockdown de vertragingen die de kinderen mogelijk hebben 
opgelopen te verkleinen. In schooljaar 2021-2022 zullen we verder gaan met de verdiepingsslag met 
EDI.  
 
Onder begeleiding van de plusleerlingencoördinator is er een mooie stap gezet met de introductie 
van het Levelspel in groep 1-2 door de collega’s van groep 1-2. In schooljaar 2021-2022 gaan we deze 
ervaringen omzetten in het structureel begeleiden van leerlingen met een ontwikkelvoorsprong in 
groep 1-2.  
 
Wat betreft het begeleiden van de kinderen zijn er afgelopen jaar mooie stappen gezet wat betreft 
het volgen van de ontwikkeling van de kinderen door het analyseren van de toetsgegevens en de 
observaties en de vertaling van deze diepte-analyses naar het dagelijks handelen bij de lessen in de 
klas door de leerkrachten. Door de diverse subsidies die zijn uitgezet door de overheid, waaronder 
het Nationaal Programma Onderwijs, maakt het voor ons mogelijk om vertragingen op cognitief en 
sociaal-emotioneel gebied aan te pakken. Hiervoor zullen diverse interventies worden ingezet 
waaronder een keuzetraject voor een nieuwe methode op het gebied van rekenen, lezen en een 
oriënterend traject wereldoriëntatie. Deze huidige methodes zijn namelijk verouderd en voldoen niet 
meer aan de nieuwste inzichten op onderwijs of ondersteunen onze visie niet meer voldoende. 
Daarnaast zal er ook scholing en coaching worden ingekocht voor de leerkrachten aansluitend bij de 
speerpunten vanuit het jaarplan zoals het expliciete directie instructiemodel, executieve functies, 
woordenschat en het gericht geven van feedback. Ook zullen er extra handen in de klas beschikbaar 
zijn om kinderen tijdens de instructie te kunnen ondersteunen.  
 

Op de Christoffel zien we ouders als partners  

Wij vinden het erg belangrijk dat wij op een juiste manier met ouders communiceren en hen van 
goede informatie voorzien. Om die reden is onze schoolwebsite in schooljaar 2020-2021 verder 
geprofessionaliseerd.  Daarnaast is er een start gemaakt met het verzorgen van een 
onderwijsinhoudelijke nieuwsbrief voor de groepen 3 t/m 5. Dit zal in schooljaar 2022-2021 verder 
uitgebreid worden naar de leerjaren 6 t/m 8. 
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4.3. Leermiddelen 

In 2020-2021 heeft het team zich verdiept in verschillende methodes op het gebied van schrijven 
(groep 3-8), Engels (groep 7-8) en verkeer (groep 1-8). De nieuwe methodes zullen in schooljaar 
2021-2022 worden ingevoerd. In schooljaar 2021-2022 zal er een keuzetraject voor de vakgebieden 
rekenen, lezen en wereldoriëntatie plaatsvinden. 
 
4.4. Kwaliteitszorg 

Er zijn in schooljaar 2020-2021 geen tevredenheidsonderzoeken afgenomen. Deze staan gepland in 
schooljaar 2021-2022. 
 
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. Normaliter zou er in april 2020 ook nog een eindtoets afgenomen worden, namelijk 
Route 8. Gezien de Corona-crisis is dat toen niet gebeurd. In april 2021 was dit gelukkig wel mogelijk. 
Wel hebben we gemerkt dat de kinderen aanzienlijk lager hebben gescoord dan bij het 
drempelonderzoek en NIO. Met name de kinderen die een hoger advies hebben ontvangen, hebben 
nu de toets onvoldoende gemaakt. Dit hangt naar alle waarschijnlijkheid samen met het beeld van 
het algemene welbevinden van de kinderen dat 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 te weeg hebben gebracht en het missen van sociale 
contacten. De scores van voorgaande jaren volgen in onderstaand overzicht. We behalen hiermee 
volgens de inspectienormen een voldoende score.  
 

schooljaar 15/16 16/17 17/18 18/19 20/21 

Route 8 201,9 205,3 213,9 207,1 204,3 

 
Referentieniveaus 

De Inspectie van het Onderwijs gaat vanaf 2020-2021 de eindopbrengsten van basisscholen op een 
andere manier wegen. 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 2018-2021. 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. 

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

96,3 98 62,1 56 
*Het referentiekader bestaat uit fundamentele niveaus en streefniveaus. Het fundamentele niveau (1F) is de basis die zo veel mogelijk 
leerlingen moeten beheersen. Het streefniveau (1S) heeft iedereen nodig om te kunnen participeren in de maatschappij. 

 
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 

16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 totaal % 

LWOO-VMBO 8 0 0 1 2 11 4 

VMBO basis/kader 15 4 3 12 5 39 12 

VMBO – T 15 10 12 8 8 53 17 

VMBO T – HAVO 6 5 15 6 14 46 15 

HAVO 8 15 15 4 4 46 15 

HAVO-VWO 8 7 14 11 11 51 16 

VWO 18 17 17 8 7 67 21 

TOTAAL 78 58 76 50 51 313 100 

 
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 toenemend 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 aanmeldingen. In schooljaar 2021-2022 zullen wij dus actief naar mogelijkheden 
kijken om onze school beter te profileren in de wijk. 
 
We zijn een school die voor zichzelf de lat elk jaar weer hoog wil leggen en zich dus verder wil 
ontwikkelen. De ervaringen van schooljaar 2020-2021 alsmede de voornemens van het schoolplan 
2019-2023 hebben dan ook voor schooljaar 2021-2022 weer geleid tot een jaarplan waarin onze 
ambities worden omschreven en uitgewerkt in concrete acties door het schooljaar heen. Na twee 
schooljaren die zijn getekend door de Coronacrisis lijkt het erop dat we komend schooljaar echt weer 
aan de slag kunnen gaan met het onderwijs. De conclusie die we vanuit de afgelopen jaren kunnen 
trekken is dat hoe sterker het team gezamenlijk opereert mede zorgt dat dit de resultaten in alle 
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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.  
 
Schooljaar 2020-2021 kenmerkt zich door de focus op het lerende kind en het optimaliseren van de 
onderwijskwaliteit. Er is door het team met elkaar hard gewerkt aan eigen vaardigheden wat betreft  
het Expliciete Directe Instructiemodel, het volgen van de leerlingen en het online lesgeven. Zelfs ten 
tijde van het Corona-virus was dit merkbaar en ook het samenwerken binnen de leernetwerken is 
een groot compliment waard.  
 
In schooljaar 2018-2019  is er 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 2021-2022: 
 

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

vertragingen die op cognitief en sociaal-emotioneel gebied zijn opgelopen 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 

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. 

Allemaal mooie en uitdagende opdrachten die wij met vertrouwen aangaan, wetende welk team er 
achter ons staat. Een team met wilskracht, passie en grote betrokkenheid! 
 
 

 


