Jaarverslag BS Scharn 2021-2022

Inleiding
Dit jaarverslag is een populaire versie van het integrale jaarverslag BS Scharn en bevat een
verantwoording over het schooljaar 2021-2022 over alle schooldomeinen op grond van de bij aanvang
schooljaar gestelde doelen in het jaarplan en de hiervan afgeleide ontwikkelplannen. Door het verslag
te delen met zowel de eerst betrokkenen, de medewerkers en de ouders/verzorgers, maar ook met het
bestuur van MosaLira en de Inspectie van het Onderwijs, is sprake van meervoudige publieke
verantwoording.
Onderwijs
Dit jaar is opnieuw hard gewerkt aan het onderwijskader BS Scharn. De basis van de kader wordt
gevormd door de 9 principes van goed onderwijs. Dit schooljaar zijn de hoofdstukken 1 t/m 6
(verder)behandeld en zijn de schoolafspraken in dit levende koersdocument geborgd. Ditzelfde geldt
voor het curriculum, lezen, taal, schrijven en rekenen. Een werkgroep heeft zich gebogen over het
dyslexieprotocol en heeft hierop het protocol geactualiseerd (inclusief het gebruik van het
dyslexieprogramma Kurzweil waarvan 8 leerlingen vanaf 1-11-21 gebruikmaken.) Van groot belang
binnen de groep(en) is de uitvoering van levelwerk voor de 3+ aanpak leerlingen. Hiermee werken alle
groepen gedifferentieerd op 4 niveaus. Komend jaar krijgt dit een verdere inbedding in de groepen 3-8.
Ten aanzien van het NT2 taalonderwijs voor leerlingen met een niet Nederlandse achtergrond hebben
MosaLira en KomLeren besloten een gemeentelijke/ bestuur overstijgende taalklas in te richten. De
twee NT2 leerkrachten van BS Scharn hebben in december 21 een plek gekregen binnen de genoemde
taalklassen. Hiermee verloor de school veel expertise. Het besluit is daarmee eveneens genomen om
de taalklas enkel voor de 4-6 jarigen te continueren. Flankerend aan het taalbeleid zal het NT2-beleid
dan ook opnieuw worden vormgegeven. Vanuit haar eco- en duurzaamheidsdenken heeft de school
opnieuw twee projecten met de leerlingen uitgevoerd, t.w.: vergroenen binneninrichting en afval. Tevens
is deelgenomen aan een heuse SDG-fotowedstrijd. De school wil verder investeren in de genoemde
SDG’s, maar wel op behapbare en daarmee planmatige schaal. De vraag is of we vanuit het denken in
duurzaamheid wel nog de principes van de eco-school willen blijven hanteren. Tezamen met MosaLira
wordt in deze ook gekeken naar de ‘Whole School Aproach’. Voor het reken- en wiskundeonderwijs is
na een gedegen keuzetraject unaniem gekozen voor de methodiek Wereld In Getallen versie V. De
implementatie van onderwijs in de Engelse taal via de methodiek ‘Groove Me’ in groep 1-8 verloopt
goed. Met betrekking tot wereld oriënterend (W.O.) en thematisch onderwijs (incl. onderzoekend leren)
zijn opnieuw pilots uitgezet in de vorm van projecten in groep 3-8, te weten de projecten ‘Samen’, en
‘Op reis’. Het team is over het algemeen tevreden over de thematische werkwijze. Daarnaast heeft een
eerste oriëntatie plaatsgevonden op een nieuwe en integrale methode voor W.O./thematisch onderwijs.
In het kader van bewegend leren voeren de onderwijsmedewerkers minimaal 1 les per week uit, o.a.
vanuit de nieuwe beweegklappers, dit gebeurt binnen en/of buiten. Het thema burgerschap kent een
wettelijke basis, waaraan elke school dient te voldoen. Op dit moment werkt de school hard aan de
vormgeving van het beleid actief burgerschap i.s.m. MosaLira en de PO-Raad. Als gezonde school heeft
de school opnieuw de themacertificaten voor welbevinden en voeding behaald c.q. ontvangen. Tevens
heeft de school in het eerste half jaar met succes het project ‘Schoolfruiten’ uitgevoerd. De nieuwe
vakdocent voor crea is enthousiast over het verzorgen van goede handvaardigheidlessen voor de
groepen 3 t/m 8. De tekenlessen worden verzorgd door de leerkrachten zelf. M.b.t. techniek heeft
MosaLira i.s.m. KomLeren een doe-lab (‘Experileer’) ontwikkeld, toevallig in de buurt van BS Scharn.
Hier zullen we dan ook meermaals gebruik van maken. Op grond van corona én (school)ontwikkelingen
is ervoor gekozen het traject executieve functies te starten in 22-23. Ook groep doorbrekend onderwijs
is vanwege corona dit jaar niet doorgegaan.
Vanwege Corona kende de school opnieuw een periode van lockdown en werd de kerstvakantie met
één week verlengd. In deze periode zijn veel expertises opgedaan t.a.v. zowel online- als hybride
onderwijs. De leeropbrengsten vanuit de Midden-meting (januari/ februari 22) laten zien dat geen
noemenswaardige leer- en ontwikkelachterstanden zijn opgelopen. Grote aandachtsgebied is wel groep
3+4. Vanuit de gelden NPO zal de school komend jaar anticiperen op de aandachtsgebieden m.n. in
de groepen 3,4 en 5. De eindopbrengsten van groep 8 zien er prima uit en bevatten geen
noemenswaardige aandachtspunten.
ICT
Het ICT-beleidsplan is door de ICT-coördinator en de schoolleiding voltooid en deels besproken in het
team. Het plan kent een praktisch gedeelte, waarbij steeds en actueel wordt ingezoomd op de staat en
het gebruik van de leerkrachten- en leerlingen laptops. Het hanteren van de digitale schoolapparatuur
verloopt, door steeds weer te wijzen op afspraken en verantwoordelijkheden, steeds beter. In het
voorjaar van 22 zijn de nieuwe laptops (40) geleverd voor gebruik door leerlingen van groep 6. Via het

DAS-systeem MosaLira zijn nogmaals 40 nieuwe laptopdevices en 8 nieuwe digiborden besteld.
Hiermee is de apparatuur ICT actueel en op orde.

Ondersteuning

In december 21 is de methode voor SEL, KIVA geëvalueerd. Conclusie: de methode wordt goed
uitgevoerd. Aandachtspunten: a) zichtbaarheid KIVA in school (en) voor leerlingen en ouders vergroten
en b) bespreken werkwijze steungroepen. Binnen het onderwijskader zijn binnen hfd. 3 afspraken op
het gebied van SEL vastgelegd. Het toetsbeleid verdient aparte aandacht. Besloten is om per 22-23
‘Cito ‘Leerling in Beeld’ aan te schaffen en te implementeren in school. Het beleid zelf krijgt dan
vernieuwde aandacht. T.a.v. het leerlingenportfolio is besloten dit zolang aan te houden. Bij de start van
het nieuwe kindcentrum volgt een volledig nieuwe opzet van het portfolio.

Personeel

Op basis van een indeling over de medewerkers van BS Scharn heeft het MT (= schoolleiding + IB) met
iedereen POP-gesprekken gevoerd in het kader van de MosaLIra IPB-cyclus. Met een achttal
medewerkers is tevens een functioneringsgesprek gevoerd. De startende medewerkers hebben elk een
mentor toegewezen gekregen. Het kortdurend ziekteverzuim is relatief laag te noemen, buiten dan de
Corona-situaties in het najaar en de winter van 21-22. Eén medewerker kende een langdurig
ziekteverzuim van enkele weken. Enkelen hebben de school verlaten. Sportdocent Martijn Bodelier
heeft elders een functie aanvaard (en is intern) opgevolgd door Mischa Frissen, die de Fontys
gymbevoegdheid met goed gevolg heeft afgelegd. Diana Knubben en Liesbeth van Aalen hebben een
rol gekregen als taalspecialist bij de taalklas MosaLIra/KomLeren. In deze heeft Laura Wagemakers de
leerlingen begeleid die NT2-ondersteuning (nog) nodig hadden. Tevens heeft Ank Wijnker een plek
gekregen binnen de formatie van de school. Marcella Ritzen is benoemd in de functie leerkracht L11 op
het gebied van lees- en taalspecialisme. De school heeft dit jaar voor het eerst met vier
onderwijsondersteuners gewerkt, mede bekostigd vanuit de NPO-gelden. Hierdoor kregen bepaalde
groepen leerlingen en de NT2-leerlingen extra begeleiding. Carole Vegter is gestart als creadocent.
Hiermee krijgt het teken- en handvaardigheid onderwijs steeds meer vorm. Luna Voncken heeft haar
LIO-stage goed volbracht en zal het team komend jaar versterken, net als Ieteke Hentzepeter, die in
22-23 zal starten in de flexschil. Noelle Veugen zal vanuit mobiliteit de school verlaten. Diverse teamen individuele (na)scholingen hebben succesvol plaatsgevonden. Zo is geïnvesteerd in de
doorontwikkeling van de Speelplezier methodiek in groep 1 en 2 (en deels in groep 3), hebben maar
liefst 17 collega’s deelgenomen aan de LICH-training hoogbegaafdheid en heeft er een
professionaliseringstraject plaatsgevonden o.l.v. bureau Wolters. Ten slotte heeft het schoolteam het
taakbeleid opnieuw besproken en vastgesteld.

Organisatie

MT is gevormd vanuit schoolleiding en interne begeleiding (IB). Elke twee weken voerde het MT
structureel overleg over alle beleidsdomeinen. Voor het team is de structuur helder. Echter men geeft
(ook) aan dat het de voorkeur geniet voor komend jaar een onderwijsmedewerker toe te laten treden tot
het MT.
M.b.t. de tussen schoolse opvang (TSO) wordt ooralsnog vastgehouden aan de schooleigen TSOaanpak met 2 pauzetijden. Het gesprek met de semiprofessionele TSO-organisatie over een mogelijke
samenwerking is nog steeds lopende.

Communicatie

Het ouderportaal Schoudercom werkt als communicatiemiddel goed. Verder vindt continue
berichtgeving van uit de school en de groepen plaats via: blogs (schoudercom), de website van de
school en sociaal medium Facebook. De informatieavond voor ouders/verzorgers in november 2021
was een succes. Opkomstpercentage lag rond de 60. Rondom de nieuwe golf coronapandemie heeft
de school veelvuldig en adequaat gecommuniceerd. Hierbij zijn ook partner MIK en de MR steevast
betrokken. Binnen de MR wordt veelvuldig gesproken over de betrokkenheid van ouders.
Het professionaliseren van het schoolteam en het creëren van een aanspreekcultuur blijft voornaam. In
deze is geduid op het continu hanteren en toepassen van de feedbackafspraken: Ik boodschap, praten
over/met, begrijpen om begrepen te worden. Binnen het geheel van MosaLira, dit blijkt uit een
organisatie brede (PSA)scan, is het geven en ontvangen van professioneel feedback een
aandachtspunt. In deze zal het team de training, ‘Gedrag stuurt Gedrag’ in september 2022 volgen.

Omgeving

Diverse bijeenkomsten tussen coördinator kinderopvangpartner MIK en schoolleiding hebben
plaatsgevonden. Naast praktische gespreksonderwerpen en afspraken is ook gesproken over: de
nieuwe huisvesting en de aanpak/ samenwerking medewerkers opvang en onderwijs. Daarnaast vinden
besprekingen plaats over de VVE-ontwikkeling. Op teamniveau zijn beide teams (onderwijs- en
pedagogisch medewerkers) eenmaal bij elkaar geweest in het kader van de nieuwbouw van de school.

Huisvesting

Projectgroep en ontwerpteam hebben veelvuldig gesproken (eenmaal per twee weken) over de
nieuwbouw (daar mogen we gemakshalve nu van uitgaan) van het kindcentrum Scharn. Op dit moment
is het voorlopig ontwerp in de voltooiing. Dit ontwerp zal met alle betrokken actoren worden besproken,
zo ook de omgeving (juli 2022). Participanten ontwerpteam: Mark Feron als architect (architectenzaak
te Heerlen), MosaLira, BS Scharn, MIK, gemeente Maastricht (in projectteam, geen partner binnen
ontwerpteam) en de ROO-groep. Omdat de gemeente het plan kindcentrum inclusief gymzaal heeft
afgekeurd, moesten a.d.h.v. de 2.0. tekeningen van de architect nieuwe gesprekken plaatsvinden. In
juni zullen deze tekeningen binnen de businesscase worden voorgelegd aan het college en de
gemeenteraad van de gemeente Maastricht.
Het huidige gebouw én de schoolpleinen blijven veel aandacht vragen. Vanuit het MJOP van MosaLira
en de eigen onderhoudsgelden worden de hoogst noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw (72 jaar
oud) doorgevoerd onder het mom: ‘schoon, droog en veilig’.

Veiligheid

Het 4-jaren plan van aanpak bij de nieuw uitgevoerde risico-inventarisatie & evaluatie is door de
preventiemedewerker opgemaakt en besproken met het voltallige tam en de MR. Aandachtspunt: ‘sfeer
en communicatie’. De verkeerssituatie rondom de school vergt nog steeds aandacht. Samen met politie,
handhaving Maastricht, de OV en de MR wordt gekeken naar een structurele oplossing m.n. en t.a.v.
de begin- en eindsituatie in de Kloosterstraat. T.a.v. de aanpak Corona verwijzen wij in deze naar alle
protocollen (periode september 2021 – april 2022)

Financiën

Vanuit goed rentmeesterschap waakt de school over haar financiën. Fijn om te weten dat de school een
positieve realisatie kent en daarmee haar reserves kan versterken.

Kwaliteit

Het strategisch kader is afgerond en heeft vorm gekregen in de mindmap, ‘strategische kaart BS Scharn
(zie bij dashboard) én heeft goedkeuring gekregen door het voltallige team. Verwijzing: strategiekaart
BS Scharn. De schoolzelfevaluatie incluis diepte-analyse, bevat alle leerlingen opbrengstgegevens van
de e- en m-meting 2021-2022. De school heeft evenals voorgaande jaren gewerkt via de methodiek van
de stichting LeerKRACHT. De drie leerkrachtteams (LKT) werden aangestuurd door telkens één
leerkrachtcoach en werden daarbij ondersteund door Robert-Frank van de stichting. Voor komend jaar
is het de bedoeling alle vier de instrumenten van de methodiek goed uit te voeren binnen en met alle
LKT’.
Het tevredenheidonderzoek onder leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten is in april/mei 2022
uitgevoerd en geanalyseerd. Conclusie in aandachtspunten zijn: TSO, gebruik van binnen- en
buitenmaterialen, communicatie, toiletten en gebouw. Overall zijn de ouders/verzorgers (zeer) tevreden
over de (onderwijs)medewerkers, het pedagogisch klimaat en de sfeer.

Dashboardgegevens, peildatum 16-06-2022:

Aantal leerlingen op teldatum: 01-10-2021 en 1-2-2022
2014
2015
2016
2017
2018
434
429
410
394
416

2019
399

Schoolweging (CBS)

23,86 =2020
Spreidinggetal
23,26=2021
(CBS)
22,75= 2022
Percentage leerlingen met een niet-westerse migratie achtergrond

2020
387

2021/2022*
378/394

6,09 = 2020
5,80=2021
5,51= 2022

Zie NCO-rapport 2020, landelijk percentage: 18%

Percentage leerlingen met ouders met een laag inkomen

9%
24 %

Zie NCO-rapport 2020, landelijke percentage: 40%

Overzicht gemiddelde scores CITO- Eindtoets:
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
BS 538,7 538,7 537,8 539,2 539,0 542,6 542,4 539,8 539,4 538,2 Niet 537,8 540,1
Scharn
Lande- 534,9 535,1 535,1 534,7 534,4 535 534,9 535,6 534,9 535,7 Niet 534,7 534,8
lijk

Behaalde referentieniveaus (groep 8):
Lezen
2F
1F
2017/2018
88,5%
100,0%

Taalverzorging
2F
1F
73,1%
100,0%

Rekenen
1S/2F
55,8%

1F
100,0%

2018/2019
85,2%
100,0%
68,9%
98,4%
50,8%
98,4%
2019/2020
-2020/2021
87%
100%
61%
100%
46%
96%
2021/2022
91%
100%
80%
100%
65%
98%
Gemiddeld
87,7%
100,0%
70,0%
99,5%
53,9%
98,1%
(3 jaren)
Gemiddeld % 1F = 99,2% Ambitie = 100% Land = 85%
Gemiddeld % 1S/2F = 70,5% Ambitie +Land = 65%** Signaleringswaarde Scharn = 61,1%
Conclusie: Indicator(en) scoren voldoende = > fundamenteel + streefniveau.

