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Algemeen  
Voor u ligt het jaarverslag van oecumenische basisschool de KlimOp over schooljaar 2018-2019. We vinden het zinvol om u jaarlijks te informeren over de 

ontwikkleingen en verbeteringen van ons onderwijs. Er is ook dit jaar weer goed samenwgewerkt met de kinderen, de ouders, het personeel, studenten 

en vrijwilligers. 

Graag delen wij met u de succesesen: 

Afgelopen schooljaar hebben wij voor het tweede jaar gewerkt met leerpleinen. Een ontwikkeling waar onze leerlingen en hun ouders zeer enthousiast 

over zijn. Het komt tegemoet aan de leer- en begeleidingsbehoeften en maakt het leren aantrekkelijker.   

Er worden met regelmaat gespreken gevoerd met de leerlingen. We zijn blij met een actieve leerlingraad. Door onze leerlingen letterlijk een stem te 

geven, dragen zij actief bij aan de schoolontwikkeling. 

De invoering van de wereldorientatievakken in projectvorm en groepdoorbrekend werken is ook enthousiast ontvangen. Kinderen leren de opgedane 

kennis op allerlei manieren te delen door het o.a. te presenteren, een vaardigheid die steeds belangrijker wordt. 

De samenwerking met diverse partners uit de gemeente is geintensiveerd. We halen de maatschappij de school in en de school treedt meer naar buiten. 

Dit alles is mede gerealiseerd doordat de sfeer op school heel open en vertrouwd is. Ouders en leerlingen worden uitgenodigd zich te uiten en met elkaar 

in gesprek te gaan. Tevens is er een goede samenwerking met andere scholen van ons bestuur CPOW. 

Natuurlijk zijn er ook ontwikkelpunten voor het komende schooljaar. Deze staan opgetekend in het jaarplan. 

Komend schooljaar zullen we over twee belangrijke vraagstukken moeten blijven nadenken; hoe kunnen we het toenemende leerkrachten tekort 

opvangen zodat we onze onderwijskwaliteit blijven waarborgen en geen groepen naar huis hoeven sturen en hoe ziet de KlimOp er  de komende jaren 

uit? Welke beslissing wordt er genomen t.a.v de huisvesting: wordt de school verbouwd zodat we weer allemaal in één gebouw passen of krijgen wij het 

akkoord voor een nieuw schoolgebouw? Het blijft spannend! 

Het jaarverslag is opgebouwd uit twee delen: 

We doen eerst verslag over de organisatorische en onderwijsinhoudelijke ontwikkelpunten.  Deze zijn o.a. beschreven in ons jaarplan. 
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Vervolgens wordt de school in kaart gebracht met allerlei feiten en data, afkomstig uit  Schoolvensters (www.schoolvensters.nl) en bijeengebracht in dit 

verslag. 

Op de website van de school www.klim-opschool.nl is tevens de schoolgids te lezen met veel informatie over de KlimOp. 

Rest ons een groot compliment te maken aan ons schoolteam voor het vele en belangrijke werk dat geleverd is. Er zijn mooie resultaten geboekt en dat 

geeft vertrouwen voor de  toekomst. Graag werken we op deze wijze verder met de ouders, vertegenwoordigd in de MR en OR, leerlingen en personeel 

en u allen. 

 

Met vriendelijk groet, 

Marjolijne Mulders, directeur 

Ingrid van Koningsbruggen, directeur 

Karina Birksteiner, adjunctdirecteur 

 
 

 

 

http://www.schoolvensters.nl/
http://www.klim-opschool.nl/
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JAARPLAN 2018-2019 
 

 

 

Doel  Acties  Evaluatie  Plan voor 2019-2020 

Rekenen  
- Opbrengsten in alle 

groepen verbeteren. 

Door IB/team 
- Klassenbezoek tijdens 

de instructie door 
rekenexpert; 

- Verbeteracties met 
elkaar delen; 

- Sprint II: doelen op de 

verbeterborden; 
- Data bespreking; 

opstellen van 
actieplannen met 
afstemming op leerling 

niveau; 
- SLO doelenlijsten, 

leerroutes en 
profielschetsen 
structureel in gebruik 

nemen.  

Alle leerkrachten hebben 
een groepsbezoek gekregen 

van een rekenexpert van 
KLAARR en direct daarna 

een feedback gesprek 
gevoerd.  
Vanuit het verkregen 

algemene beeld zijn 
verbeteradviezen gegeven.  

Tijdens een studiedag is de  
rekenaanpak gepresenteerd.  
Er wordt extra accent gelegd 

op het handelingsmodel en  
het hoofdfasemodel, voor de 

afstemming van de 
instructie 
(strategie/materiaalgebruik) 

op de leerling. Daarnaast is 
voor opbrengstgericht  

Edi-rekenen is onderdeel 
van sprint twee.  

Vanaf start van het 
schooljaar zetten we de 

groepsbezoeken voort, 
waarbij we gebruik maken 
van de Edi-kijkwijzer. Accent 

blijft liggen op het 
handelingsmodel en het 

hoofdfase model. 
We gaan verder met OPO. 
(‘groepsplan-loos werken’ 

vanuit de scholing door IB 
en directie)  

Dagelijks staat tijd 
gereserveerd voor 
groepsoverleg tussen 

leerkrachten. In deze tijd 
bereiden leerkrachten 
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passend Onderwijs een 
rekenplan gemaakt voor 

groep 1 t/m 2 en 3 t/m 8. 
Dit is de nieuwe standaard.  

We gaan werken met het 
EDI model. We zetten de 
groepsbezoeken door. 

Leerkrachten bereiden 
lessen gezamenlijk voor.  

gezamenlijk hun rekenlessen 
voor.  

 

Begrijpend lezen 
- Opbrengsten in alle 

groepen verbeteren; 
- Onderzoek doen naar 

nieuwe inzichten 

omtrent begrijpend 
lezen. 

Door IB 
- Consultatie begrijpend 

lezen expert; 
- Afspraken maken 

omtrent begrijpend 

lezen en Cito toets 
begrijpend lezen groep 

4 n.a.v. consultatie 
expert technisch lezen. 

Omdat we meer uren 
ingezet hebben voor 

rekenen dan aanvankelijk 
was ingepland, hebben we 
het verbetertraject 

begrijpend lezen over het 
schooljaar heen getild. We 

hebben wel een 
intakegesprek gevoerd om 
de plannen voor het 

aankomende schooljaar af te 
stemmen.  

Vanuit de consultatie 
gesprekken met de 
Ambulante begeleider lezen 

hebben we ervoor gekozen 
om de Cito begrijpend 

leestoets niet af te nemen 
bij alle leerlingen van groep 
4. Enkel bij de leerlingen die 

er aan toe zijn.  

Sprint 2 staat in teken van 
de nieuwe didactische 

principes voor begrijpend 
lezen/luisteren. Vooraf aan 
de sprint hebben we een 

gezamenlijke studiedag om 
visie te vormen op 

begrijpend lezen. Dit is de 
start voor het uitzetten van 
een taalbeleidsplan voor 

begrijpend-lezen-luisteren. 
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Voortgezet Technisch 
lezen  

- Opbrengsten in alle 
groepen verbeteren; 

- Implementatie nieuwe 
werkwijze voortgezet 
technisch lezen. 

 
 

 

Door IB/team 
- Consultatie expert 

technisch lezen; 
- Opstellen van een 

gezamenlijke aanpak/ 
protocol technisch 
lezen; 

- Uitvoeren van dit plan 
en zorgdragen voor 

borging.  

Groep 3 is gestart met de 
nieuwe KIM-versie van VLL. 

Elke ochtend starten we in 
de gehele school met 30 

minuten lezen. We zetten 
tutoren, ouders en 
vrijwilligers in om het 

leesproces te begeleiden 
(tutorlezen en AVI-lezen). 

Het programma BOUW! 
wordt structureel ingezet in 
de groepen 2 en 3 voor 

risicolezers met behulp van 
tutoren uit de groepen 7 en 

8. De IB’er heeft 
deelgenomen aan de 
netwerkbijeenkomsten van 

BOUW!/Lexima. We zijn 
gestart met de pilot van het 

programma FLITS en 
hebben dit gedurende het 
jaar verder uitgewerkt en in 

meerdere groepen ingezet.  
Consultatie heeft 

plaatsgevonden voor de 
groepen 4.  

Deelname aan de netwerken 
BOUW! en FLITS. Scholing 

leerkrachten m.b.t. beide 
programma’s.  

Verfijnen protocol technisch 
lezen. Opnemen protocol in 
het taalbeleidsplan.  

Zaakvakken  
- Vanaf groep 3 werkt 

invoeren nieuwe 

methode WO Los. 

Door NPDL design team 

- Team vanaf groep 3 
krijgt 2 middagen 
instructie; 

Groep 3 heeft ervoor 
gekozen aan te sluiten bij de 
thema’s van het leerplein 

van de kleuters. Vanaf groep 
4 wordt er dus gewerkt met 

Alle groepen werken met 
een leerlingbord.  
We hebben een jaarplanning 

gemaakt voor de WO-los 
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- Alle groepen vanaf 
groep 3 starten met de 

lessen WO los; 
- De C’s inzetten en 

rubrics in gebruik 
nemen tijdens de 
thema’s. De 

leerstappen vanuit de 
rubrics via de 

leerlingborden 
gebruiken. 

WO-LOS. Het afgelopen jaar 
zijn er twee 

scholingsbijeenkomsten 
geweest voor WO-los,  

Collega’s bereiden thema’s 
gezamenlijk voor. Tijdens de 
bouwbijeenkomsten staat 

WO-los vast op de agenda.  
Elk thema heeft een C 

centraal staan. Dit kom ook 
aanbod, maar er is nog geen 
sprake van het aanhouden 

van een leerlijn, of dat 
leerlingen zichzelf 

beoordelen m.b.v. 
leerlingrubrics.  

thema’s, waarbij er een C 
centraal staat.  

Aankomend schooljaar willen 
we dat het leerplein een vast 

onderdeel is van het WO-los 
thema. De 
leerpleinleerkrachten worden 

direct betrokken bij de 
voorbereidingen van het 

thema.  

Engels 
- Plan van aanpak 

opstellen en uitvoeren 

t.a.v. Engels. 

- Voortzetten zoals 
ingezet en eind van dit 
jaar evalueren en 

eventueel aanpassen 
voor schooljaar 2019-

2020 

Er is geëvalueerd; de vraag 
was of de methode nog 
voldoet en of we wel genoeg 

aan/met Engels doen op de 
KlimOp. Er zijn veel ideeën 

geopperd, o.a. om tijdens 
WO los ook themawoorden 
Engels aan te bieden, of 

Engels te combineren met 
coöperatieve werkvormen, 

maar de conclusie is dat 
dergelijke initiatieven zeer 
persoonlijk zijn en we die 

niet van iedereen kunnen 
‘eisen’. 

- We gaan door met de 
methode Take it easy 
in de groepen 3-8, de 

groepen 1-2 blijven het 
Engels thematisch 

aanbieden. 
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Muziek & cultuur  
- Tweede jaar 

muziekimpuls 
doorlopen; 

- Aanschaffen 
muziekinstrumenten; 

 

 
- Iedere groep krijgt les 

van vakdocent cultuur. 
-  

 
- Rooster is opgesteld en 

wordt gevolgd; 
- Corrie en Marjo hebben 

geïnventariseerd en 
gaan bestellen; 

 

- Alle groepen krijgen 4 
x in het schooljaar 

atelierdagen. 
-  

- Het aanbod vanuit de 
muziekimpuls is 

doorlopen;  
- Instrumenten zijn 

aangeschaft; 
 
 

- Dit is uitgeprobeerd 
maar bleek te 

belastend voor de 
leerkrachten en 
moeilijk uitvoerbaar. 

- Laatste jaar aanbod 
muziekimpuls met 

docent in de klas.  
 

 
 
 

- Leerkrachten gaan 
aankomend jaar zelf 

workshops aanbieden 
middels een carrousel. 

Bewegingsonderwijs  
Iedere groep krijgt alle 

lessen bewegingsonderwijs 
aangeboden door een 

vakdocent 

- Inzet Sander aanvullen 
met vakdocent vanuit 

Spurd; 
- Leerkrachten met 

lesbevoegdheid en 
affiniteit inzetten. 

- Naast een vakdocent 
vanuit Spurd heeft een 

docent vanuit ons eigen 
team met een 

gymbevoegdheid les 
gegeven.  

- Dit blijft dezelfde opzet.  

 

 

Doel  Acties  Evaluatie  Plan voor 2019-2020 

Werkdruk en tevredenheid 
- Inzet van de 

werkdrukgelden om 
werkdruk te 

verminderen bij 
leerkrachten; 

 

 
- Aannemen 

onderwijsassistent; 
- Inhuren vakdocenten 

via Spurd en Wherelant; 
- Afnemen jaarlijks 

onderzoek en uitslagen 

bespreken; 

- Inzet onderwijsassistent 

is gedaan; 

- Inzet vakdocenten is 

gedaan; 

- Onderzoeken zijn 

afgenomen; 

- Dit blijft dezelfde 

opzet. 
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- De 
medewerkerstevredenhe

id minimaal een 7,9 

- In de gesprekkencyclus 
terug laten komen; 

- Geregeld met de 
collega’s in gesprek. 

- Gesprekkencyclus is 

doorlopen; 

- Eindcijfer was een 8,2; 

- Er zijn regelmatig 

gesprekken met 

collega’s gevoerd. 

Gesprekkencyclus 

- Met iedere werknemer 
wordt de 

gesprekkencyclus 
doorlopen 

 

- Functioneringsgesprekk

en in drietal (2 collega’s 

en directielid 

- Beoordelingsgesprekken 

1 op 1.  

- Deze cyclus wordt 

doorlopen in 18 

maanden en zal ook een 

deel in het volgend 

schooljaar worden 

uitgevoerd 

- POP gebeurd a.d.h.v. de 

verbeterborden per 

sprint 

- De 

functioneringsgesprekk

en zijn met alle 

collega’s gevoerd. 

 

 

 

 

- Dit is gebeurd. 

- Voeren van 

beoordelings-

gesprekken. 

 

 

 

 

Dit blijft dezelfde opzet. 

Scholingsplan  
- Scholing van de 

teamleden is gericht op 
de speerpunten van 

aankomend schooljaar 

- Team onderbouw: 

verdieping op het jonge 

kind (Ipabo); 

- Irene, Jessica, Corrinda 

en Marije: spelend en 

ontdekkend leren groep 

3 (Ipabo); 

- Dit is afgerond.  

 

- Dit is in januari gestart 

en loopt tot halverwege 

volgend schooljaar 

door.  

Geen vervolg. 

 

- Nog een half jaar 

vervolg. 
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- Hele team: WO los 

(samenwerkingsverband

) 

- Hele team: 

muziekimpuls 

(tweedejaars 

teamtraining); 

- Mascha en Irma: 

specialist wetenschap en 

techniek (Ipabo 

Alkmaar); 

- Hele team: 2 workshops 

leerKRACHT en 1 

snacksessie; 

- Aanjagers: leerKRACHT 

fora bijwonen; 

- Marjolijne en Ingrid: 

herregistratie ‘in relatie 

staan tot de omgeving’; 

- Irma T opleiding intern 

begeleider; 

 

 

- Marjolijne, Karina, 

Helen, Irma: 
‘groepsplan-loos 
werken’; 

 
 

 
- Dit is afgerond. 

 
- Het tweede jaar is 

afgerond. 

 

- Het eerste jaar is 

afgerond. 

 

- Dit is gedaan. 

 
 

- Dit is gedaan. 

 

 

- Dit is afgerond. 

- Dit is afgerond. 

 

 
 

- Dit is afgerond.  

 
 
 

- Dit is afgerond. 

 

- Geen vervolg. 

 

- Nog een laatste jaar 

scholing. 

 
- Het tweede jaar 

wordt gevolgd. 

 
- Blijft gelijk aan vorig 

jaar. 

 
- Blijft gelijk aan vorig 

jaar. 

 
 

- Geen vervolg. 

 
- Irma start opleiding 

video interactie-

begeleiding. 

 
- In dit schooljaar een 

terugkombijeenkoms

t. 

 
- IB gaat een nieuw 

symposium 

bezoeken. 
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- Irma, Helen en Karina: 
‘De toekomst van de 

IB’. 

  

    

 

Doel  Acties (wat en door wie) Evaluatie  Plan voor 2019-2020 

Sociaal emotionele 

ontwikkeling 
- KIJK en SCOL volledig 

benutten en inzetten 
- Updaten Pestprotocol  
- Updaten 

schoolveiligheidsplan 

 

- Pestprotocol aanpassen 

aan de gestelde eisen 

en gedragsladder 

opnemen 

- SCOL en leerlingscol 

schoolbreed analyseren, 

op groepsniveau en 

leerlingniveau. Het Scol  

programma gebruiken 

bij opzet plan van 

aanpak. (IB) 

- Het pestprotocol is nog 

steeds gedateerd. SCOL 

wordt nog onvoldoende 

gebruikt. Leerkrachten zijn 

zich nog te weinig bewust 

van de geboden leerlijnen 

en lessuggesties om te 

gebruiken voor het 

opzetten van een plan van 

aanpak.  

SCOL wordt ook niet altijd 

goed ingevuld en te weinig 

meegenomen in de 

groepsbespreking. Dat 

geldt niet voor leerling 

SCOL en voor de extra 

module welbevinden en 

sociale veiligheid. Er kan 

Er zijn twee anti-

pestcoördinatoren, die aan 

de slag gaan met het 

pestprotocol 

Start schooljaar is een 

introductie bijeenkomst 

gegeven door W. Weel.  

Het team heeft commitment 

gegeven. Vanaf januari gaan 

we aan de slag met PBS. 
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meer gedaan worden met 

de uitkomsten.  

 

-De gedragsladder is 

ontworpen en 

doorontwikkeld. Ondanks 

de afspraken wordt het 

nog niet altijd eenduidig 

gebruikt. In enkele 

groepen hangt er ook een 

emotieladder. 

Een aantal leerkrachten 

heeft de leerlijnen voor 

sociaal emotionele 

ontwikkeling van SLO 

gescoord. Dit was een 

pilot. 

Kijk wordt goed ingezet. 

We maken gebruik van het 

rapport van KIJK!  

-  

 

 

 

 

- Dit komt terug als 

onderwerp om te 

bespreken tijdens de 

bouw overleggen. 

 

 

- Dit is goed bevallen. IB 

onderzoekt of dit 

verder ingezet kan 

worden. 

 

 

- Blijft gelijk. 

Schoolklimaat 

- Creëren van een veilig 
schoolklimaat waar 

kinderen zich op alle 

Door commissie ‘pedagogisch 
klimaat’ en IB 

-De gedragsladder is 

ontworpen en 

doorontwikkeld a.d.h.v. 

- Zie hierboven 
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plekken binnen school 
zich kunnen 

ontwikkelen. 
 
 

 
- Monitor sociale 

veiligheid minimaal een 
8. 

- Schoolbrede afspraken 
maken over het gebruik 

van het leerplein; 
- Gedragsladder 

consequent en 
eenduidig aanhouden; 

- ‘zero-tolerance’ op 

grensoverschrijdend 
gedrag; 

- Afnemen jaarlijkse 
meting en resultaten 
bespreken in team. 
Opstellen van mogelijke 
interventies; 

evaluatiemomenten. De  

afspraken kunnen nog 

eenduidiger gebruikt 

worden. In enkele groepen 

hangt er ook een 

emotieladder; 

Er zijn het afgelopen jaar 

twee leerlingen voor korte 

duur geschorst, ook zijn er 

formele waarschuwingen 

gegeven; 

- -We hebben onderzoek 

gedaan naar een 

eventuele nieuwe methode 

sociale competenties. 

Vanuit onze behoefte 

hebben we ervoor gekozen 

om hiervan af te zien en 

ons te laten informeren 

over PBS (positive 

behavior support. 

De resultaten van ‘monitor 

sociale veiligheid’ zijn via 

vensters gepubliceerd. 
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Er wordt gescoord op 3 

items: 

1.Welbevinden; 

2. Ervaren van sociale en 

fysieke veiligheid; 

3. Aantasting fysieke 

veiligheid.  

Groep 6, 7 en 8 worden 

bevraagd. Er is een 

uitzondering voor de 3 

groepen afzonderlijk.  

Groep:  6          7           8 

1.     6,8        6,4      7,6 

2.     8,4        8,0      8,7 

3.     8,5        8,5      9,2 

-------------------------------- 

Gem .     7,9        7,6     8,5 

Conclusie: er zijn grote 

verschillen onderling; 

Groep 6 scoort t.o.v. 

landelijke gemiddelde iets 

hoger, dan weer iets lager; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Deze uitkomsten 

worden besproken 

tijdens de 

bouwoverleggen. 

- Doel voor volgend jaar 

is om met name op 
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Groep 7 scoort onder het 

landelijkgemiddelde; 

Groep 8 scoort hoger dan 

het landelijkgemiddelde. 

welbevinden in groep 6 

en 7 hoger te scoren.  

Leerling tevredenheid 

- Minimaal een 7,9 

- Middels leerlingarena’s 

de mening van de 
leerlingen ophalen en 

hier op anticiperen; 
- De vragenlijst uitzetten 

en evalueren met het 

team. 

- Uitkomst was een 8,0; 

- Leerlingarena’s zijn 

uitgevoerd en waren 

succesvol; 

- De vragenlijst is 

uitgezet en besproken 

in de 

bouwvergaderingen. 

- Minimaal een 8,0; 

- Wordt een vast 

onderdeel; 

- Bord in de klas in alle 

groepen; 

- De vragenlijst uitzetten 

en evalueren met het 

team. 

Ouder tevredenheid 
- Minimaal een 7,6 

- Jaarlijkse enquête 

wordt afgenomen, 

geëvalueerd en 

besproken met het 

team. 

De directie gaat 

onderzoeken wat de 

mogelijkheden zijn om de 

ouderbetrokkenheid te 

vergroten.  

- Uitkomst was een 7,4; 

- De enquête is 

afgenomen en 

besproken in de 

bouwvergaderingen;  

- Met name het punt 

communicatie bleek 

lager te scoren. 

- Minimaal een 7,6; 

- De enquête uitzetten 

en bespreken; 

- Starten met 

ouderklankbordgroepen 

om de communicatie 

met ouders te 

versterken;  

- Kritisch kijken naar de 

wekelijkse nieuwsbrief; 

- Afspraak dat alle 

groepen minimaal 1x 

per week een bericht 
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op social schools 

plaatsen. 

Excellente leerlingen 

- Wekelijkse interne 
plusklas voor meer- en 
hoogbegaafde 

leerlingen van de 
KlimOp; 

- Huisvesten van 
wekelijkse externe 
plusklas vanuit het 

SWV; 
- Levelwerk aanbod 

vanaf groep 3; slimme 
kleuterboxen groep ½. 

Door Natalie en IB 

- Protocol Excellente 

leerlingen updaten; 

- Duidelijke overleg 

structuur 

plusklasleerlingevaluatie 

en voortzetting 

- Plusklas en Vostok 

heeft goed gedraaid, 

locatie Torenmolen; 

- Kinderen uit groep 4, 

(nog geen interne 

Plusklas) zijn door 

Natalie geholpen met 

Levelwerk.  

- Levelwerk is niet in alle 

groepen evenveel 

ingezet 

- Gesprek gevoerd met 

Laika over de 

mogelijkheden 

- Natalie heeft goede 

aanzet gemaakt voor 

het updaten van het 

Protocol. 

- We wijken vaak af van 

de eisen uit het 

protocol. 

- Verder met 

aanscherpen Protocol 

m.b.t. Sidi en interne 

Plusklas eisen; 

- Laika inzetten voor 

(level)werken in de 

groep en de 

begeleidende rol van 

de leerkracht.  
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Doel  Acties  Evaluatie  Plan voor 2019-2020 

NPDL 
- NPDL verder vertalen 

in de praktijk voor 
de groepen 4 t/m 8 

Door NPDL 

- Uitrollen van de 6 C’s. Bij 

elk thema een C centraal. 

De rubrics voor de 

leerlingen gebruiken 

middels ‘bord in de klas’.   

- Zorgen voor inspiratie 

momenten.  

- Designteam richt zich dit 

jaar op het verder 

implementeren van NPDL 

en bezoeken de NPDL 

studiedagen 

- Twee sprints staan dit jaar 

in teken van NPDL 

inclusief 2 studiedagen 

- Directie onderzoekt samen 

met het desingteam op 

welke wijze NPDL nog 

beter kan aansluiten bij de 

dagelijkse praktijk . 

 Bij elk WO-thema stond 

een C centraal.  

Dit is met leerlingen 

geëvalueerd. We hebben 

geen gebruik gemaakt 

van de leerling evalau 

 

Deep learning en het 

gedachte goed leeft bij de 

leerkrachten. De tools die 

Turning Lurning biedt 

leven niet. De 

georganiseerde 

bijeenkomsten zijn 

inspirerend, maar niet 

direct toepasbaar om een 

volgende stap te maken.  

- Hoe verdiepen is de grote 

vraag: 

- Schoolconditions scoren;  

- Teacher self-assessment 

gebruiken; van hieruit 

eigen en gezamenlijke  

leerdoelen uitzetten; 

- De deep learning 

progressie (rubrics) door 

leerlingen laten invullen. 

(student succes); 

- Onderzoekend leren 

vanuit wetenschap en 

techniek uitbreiden.   

 



   
 

Jaarverslag Klimop 2018-2019  Schoolpagina Basisschool Klim Op - Pagina 18 

- WO Los wordt verweven 

met NPDL 

Spelend en ontdekkend 

leren 
- Verder uitbouwen 

en implementeren 

met een duidelijke 
verbinding tussen 

groep 2 en 3; 
- Leerplein 

onderbouw wordt 

hierbij intensief 
ingezet. 

- Regelmatig overleg tussen 

de bouwen; 

 

- Gezamenlijke thema’s en 

voorbereiding hiervan;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gezamenlijk gebruik 

leerplein; 

 

 

 

 

 

- Is gepland geweest 

over het schooljaar 

en gebeurd; 

- Is gepland geweest 

over het schooljaar 

en gebeurd; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Er is veel overleg en 

evaluatie geweest 

met alle 

betrokkenen. Nu 

werkt het naar ieders 

tevredenheid. Het 

leerplein is ingezet 

- Punt 1 en 2: 

Elk thema wordt ‘voor’ 

voorbereid door 1 

collega van groep 1/2, 1 

collega van groep 3 en 

de collega van het 

leerplein. 

Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van een 

thema-

voorbereidingsformulier. 

Er wordt op het 

leerplein rekening 

gehouden met de 

(overlap van) de doelen 

van de groepen 1, 2 en 

3; 

 

 

- Voortzetten van hoe er 

het afgelopen jaar 

gewerkt is met het 

leerplein. 
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- Gezamenlijke scholing; 

voor instructie, 

verwerking, vrij 

spelen en thematisch 

spelen, onder andere 

opgehangen aan het 

gezamenlijke thema 

en de doelen van dat 

moment; 

 

- De leerkrachten van 

de groepen 3 hebben 

met 1 leerkracht van 

het leerplein en de 

IB’er scholing gehad 

op het gebeid van 

spelend en 

ontdekkend leren in 

groep 3 samen met 

andere scholen.  

De leerkrachten van 

de groepen 1/2 

hebben ook scholing 

gehad op het gebied 

van spel. 

Minpunt (bij beide 

scholingen) was het 

verschil in 

beginsituatie tussen 

 

 

 

 

 

 

 

- De cursus van groep 

3/leerplein/IB gaat dit 

schooljaar nog door. Er 

komen nog 

klassenbezoeken en 

individuele 

nagesprekken. 

Als we verder willen 

scholen is het goed om 

naar trajecten op maat 

voor de KlimOp te 

kijken. Ook moet er dan 

rekening gehouden 

worden met de 

individuele behoeftes 

van de collega’s. 
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de verschillende 

scholen. 

1/2 heeft veel gehad 

aan de intervisie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LeerKRACHT 

- Versterken van de 
verbetercultuur 
middels de 

leerKRACHT 
instrumenten 

- Vaste ritmiek in gebruik 

verbeterborden per sprint 

en gekoppeld aan 

schooldoelen; 

- Team volgt de 

nascholingsbijeenkomsten, 

twee workshops naar 

keuze en één snacksessie; 

- Verbeterborden worden 

ook organisatorisch 

ingezet o.a. voor 

directieoverleg en intern 

ondersteuningsoverleg.  

- Is gedaan. 

 

 

- Is gedaan. 

 

- Is ingevoerd. 

- Dit jaar wordt de 

methodiek uitgebreid 

met ‘bord in de klas’ . 

- De overig genoemde 

punten blijven gelijk. 
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CMK 
- Tweede jaar CKM 

wordt voortgezet 
met Milou, Jessica, 

Anja en Corrie. 

- CMK wordt aangepast aan 

het atelieraanbod voor alle 

groepen. 

Het tweede jaar is 

doorlopen.  

- Het laatste jaar wordt 

doorlopen. 

Verrijking van het 

aanbod 
Door inzet van extra 
vakdocenten.  

- Iedere groep 2 uur 
per week gym van 

een vakdocent 
- Iedere groep 1 uur 

les per 2 weken van 

een cultuurdocent 
- Alle leerkrachten 

worden geschoold 
middels 
muziekimpuls om het 

muziekaanbod te 
verbreden. 

- Extra inzet van een 

vakdocent ingehuurd 

vanuit Spurd. Alle groepen 

2x per week les van de 

vakdocent. (groep 1-2 één 

keer per week) 

- Extra inzet vakdocenten 

cultuur vanuit het 

cultuurhuis Wherelant. 

Alle groepen 4 dagen 

atelier. 

 

 

- Iedere groep volgt de 

scholing vanuit 

muziekimpuls ter 

versterking van het 

muziekaanbod en de 

leerkrachtvaardigheden. 

- Dit is gedaan. 

 

 

 

- Hier zijn we mee 

gestart en tot de 

kerst mee 

doorgegaan. Bleek 

niet 

werkdrukverlagend. 

Daarom gestopt.  

 

- Dit is gedaan. 

- Dit blijft hetzelfde.  

 

 

 

- Ateliers worden intern 

door eigen collega’s 

uitgevoerd.  

 

 

 

- Dit schooljaar het derde 

en laatste 

begeleidingsjaar. 
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Doel  Acties  Evaluatie  Plan voor 2019-2020 

Tijdelijke huisvesting en 

verbouwing 
- Bewonen van 

Torenmolen 9 met 6 
groepen  

- Start verbouwing 

Karekietpark na 
herfstvakantie 

- Aanleg netwerk 

Torenmolen, verhuizing 
hardware, aansluiten 

hardware/kopieerapp. 
(in nauw overleg met 
bovenschoolse ICT)  

- Meedenken/meebepalen 
inrichting netwerk 

nieuwbouw (in nauw 
overleg met 
bovenschoolse ICT) 

- Gedaan. 
 
 

 
 
 

- Nog niet van 
toepassing door uitstel 

van de verbouwing 

- Geen vervolg 
 
 

 
 
 

- Pas wanneer er meer 
bekend is over de 

uitbreiding van de 
nieuwe school kunnen 
wij hier een 

aansluitend ICT plan 
voor opstellen. 

Inventarisatie naar de ICT 
behoefte van het team 

- Inventarisatie behoefte 
team mbt 
softwaregebruik, ICT-

vaardigheden; 
- Workshop geven naar 

behoefte. 

- Uitzetten enquête naar 
het team om behoefte 

te peilen; 
- In overleg met CPOW-

ICT-ers uitzetten van 

workshops. 

- Via een enquête aan 
het begin van het 

schooljaar hebben wij 
in kaart gebracht waar 
de behoefte vanuit het 

team lag. Dit was erg 
divers waardoor wij 

ICTheetjes zijn 
gestart. Leerkrachten 
konden vrijwillig 

aansluiten bij het 
onderwerp waar zij 

meer over wilden 
weten; 

- We willen dit jaar 
eerst duidelijk een 

leerlijn opzetten zodat 
leerkrachten weten 
welke vaardigheden 

de groepen aan het 
einde van het 

schooljaar moeten 
beheersen. Wanneer 
dit duidelijk in kaart is 

gebracht willen we dit 
delen met het team en 

aansluitend op deze 
vaardigheden 
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- De ICTheetjes waren 
de opzet voor de 

workshops voor het 
team. Door het 

vrijwillig te houden en 
niet duidelijk onze 
leerdoelen te delen 

met het team (wat 
moet een groep 

kunnen op ICT gebied) 
zagen we dat 
leerkrachten weinig 

aansloten.  

ICTheetjes 
organiseren.  

Chromebooks  

- Inzetten bij de groepen 4 
en 5 (basispoort/ 

Nieuwsbegrip) 
- Verdieping bij de 

groepen 6,7 en 8 

(Google Classroom) 

- Ondersteunen van 

leerkrachten door ICT-
commissie (leden ICT-

cie hebben 
voortrekkersrol); 

- Workshop door leden 

ICT-cie over gebruik 
Classroom. 

- De groepen 4 en 5 

hebben dit jaar voor 
het eerst met de 

Chromebooks 
gewerkt. Zij hebben 
de basis geleerd maar 

groep 5 is ook al aan 
de slag gegaan met de 

verdieping van google 
classroom; 

- De groepen 6,7 en 8 

hebben allemaal 
gebruik gemaakt van 

de verschillende 
mogelijkheden van de 
Chromebooks. De 

verdieping binnen 
Google Classroom is 

- Ook hiervoor is het 

belangrijk de leerlijn 
goed in kaart te 

brengen.  
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aan bod gekomen, wel 
merken we dat dit 

leerkracht afhankelijk 
is hoeveel er hiermee 

gewerkt is. 

Ipads 

- Afspraken over de 
inrichting en verdieping 
in apps 

- Leden ICT-cie zorgen 

voor beheer apps 
(aanschaf/installatie/ 
uitleg aan collega’s). 

-  

- De groepen 1,2 en 3 

werken intensief met 
de Ipads. De 
leerkrachten van de 

groepen houden de 
inrichting zelf bij en 

vragen apps aan 
wanneer zij dit nodig 
hebben. Bij groepen 3 

is er wel te kennen 
gegeven meer 

verdieping te willen 
hebben bij de 
methode VLL. De app 

die er is houdt geen 
registratie bij 

waardoor het te 
vrijblijvend is voor 
kinderen en ze 

oefeningen niet 
afmaken. De 

oefensoftware die we 
hadden is alleen 
mogelijk op 

computers. 

- Het inzetten van de 

Ipads willen we op 
dezelfde manier 
houden. Voor de 

groepen 3 willen we 
kijken wat de 

mogelijkheden zijn 
voor aansluiting bij de 
methode VLL.  
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Doel  Acties  Evaluatie  Plan voor 2019-2020 

1. Opzet intern 

ondersteuningsteam 
- wekelijks overleg IB en 

directie lid; 
- maandelijks overleg IB 

SMD; 

- 3 wekelijks overleg IB 
OSA; 

- 5 keer per jaar groot 
ondersteuningsoverleg. 

 

Door IB 

- Inplannen 
ondersteuningsstructuur in 

jaarplanner; 
- Planmatig werken a.d.h.v. 

het doelenbord; 
-   

- Heeft allemaal 

plaatsgevonden. Er is 
één GO afgezegd. De 

OSA heeft de 
gereserveerd uren 
ingezet voor 

leerlingondersteuning 
- Enkele doelen op het 

IB bord bleven wel 
lang staan; beter 
wegzetten in 

planning, zodat niet 
‘de loop van de dag’, 

te veel invloed heeft 
op afspraken...  

We plannen wekelijks 

een IB-bijeenkomst. 
Wisselen een 

bordoverleg af, met een 
werkoverleg.  

2. 
ondersteuning/coaching 
leerkrachten bij: 

- verbeteren 
pedagogisch klimaat in 

groepen waar nodig; 
- inzet leerpleinen; 
- onderwijsontwikkeling: 

• WO-los 
• spelen 

ontdekkend 
leren/NPDL; 

- inzet OSA: 
• Klassenbezoeken; 
• helpen opzetten 

plannen; 
- Inzet SMW: 

• Gesprekken met 
leerlingen; 

• Gesprekken met ouders; 

- Inzet IB: 
• Klassenbezoeken; 

• Groepsbesprekingen; 
• Coachingsgesprekken; 

- MBT OSA: heeft 
plaatsgevonden; 

- MBT SMW: heeft 

plaatsgevonden; 
Soms was de capaciteit 

wat lager dan nodig en 
duurde het even voor de 
gesprekken gestart 

werden of voortgang 
kregen.  

 

-Verder gaan met 
klassenbezoeken aan 
ieder, inclusief het 

leerplein. (a.h.v Edi 
kijkwijzer); 

 
-leerplein is vast 
onderdeel van WO-los 

en wordt meegenomen 
in de voorbereidingen;  
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- verbeteren 
opbrengsten; 

- passend 
onderwijsaanbod. 

 

• Bijwonen van 
gezamenlijke 

voorbereidingen spelend 
en ontdekkend leren 

(groep 1,2 en 3) en 
voorbereidingen/evaluatie 
thema WO-LOS. 

 
 

 

-MBT; er zijn 
klassenbezoeken 

geweest, maar soms 
wat weinig evenredig 

verdeeld over de 
leerkrachten;-
bovenstaande geldt ook 

voor de ondersteuning 
van de leerkrachten. Dit 

loopt soms te scheef; 
-Scol is weinig 
meegenomen in de 

groepsbespreking; 
-IB is niet betrokken bij 

de voorbereidingen van 
het WO-los training, wel 
bij de evaluatie; 

IB is betrokken bij de 
leerpleinen, maar meer 

gericht op vorm, 
procedure en minder op 
inhoud.  

- Aan de start van het 
schooljaar wordt een 

jaarplanning 
opgesteld; 

 
 
 

 
 

 
 

- Scol krijgt een plek in 

de groepsbespreking; 
 

- Karina is onderdeel 
van de WO los 
voorbereidingen, 

gekoppeld aan het 
NPDL design team; 

 
- Helen is als IB-er 

gekoppeld aan de 

voortgang op de 
leerpleinen. 
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De KlimOp in kaart met data uit Schoolvensters 

 

Aantal leerlingen 
De KlimOp is populair in Purmerend en is de laatste jaren uitgegroeid tot één van de grootste basisscholen van Purmerend. Wij zijn trots op de 
goede naam en trots dat zovele ouders de school, vanuit verschillende wijken, weten te vinden.  

Gezien de tevredenheidsonderzoeken van de laatste jaren voldoen we aan de verwachtingen 
van onze ouders en leerlingen. Ook het team van leerkrachten en onderwijsondersteunend 
personeel werkt naar grote tevredenheid op de KlimOp.  

Er is weinig personeelsverloop en wij mogen ons gelukkig prijzen dat wij, tot op heden, geen 
groepen naar huis hebben hoeven sturen. Veel leerkrachten zijn bereid extra in te vallen als 
dat nodig is. Dat tekent de goede sfeer en hoge mate van betrokkenheid op de KlimOp. 

De grootte van de school creëert ook meer onderwijsmogelijkheden, bijvoorbeeld door de 
aanwezigheid van een interne Plusklas, een Bovenschoolse Plusklas, leerpleinen en een 
voorziening voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. 

Op de KlimOp hoor je erbij! Je bent uniek! 

Er wordt gewerkt aan groei en ontwikkeling door gepassioneerde mensen die het leren dagelijks uitdagend en vernieuwend aanbieden, vanuit een 

(sociaal) veilige omgeving, je je verbonden voelt met medeleerlingen en er aanspraak gedaan wordt op de eigen verantwoordelijkheid. 
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Hoeveel leerlingen heeft de school in 2018-2019? Hoeveel leerlingen had de school de afgelopen jaren? 

 
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in 
Nederland. 
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Hoe zijn de leerlingen verdeeld naar leeftijd in 2018-2019 Hoe zijn de leerlingen verdeeld per leerjaar in 2018-2019? 

 

 

Voedingsgebied 

De KlimOp is een oecumenische basisschool in de wijk Overwhere in Purmerend. 

Er komen veel leerlingen uit deze wijk maar ook aan de aangrenzende wijken zoals de Wheermolen en de Molenkoog. 

Een klein percentage leerlingen komt uit wijken van Purmerend die verder weg zijn. De goede naam van de school  trekt leerlingen uit ander 

wijken en dorpen uit de omgeving. 

 

Uit welke gemeenten komen de leerlingen in 2018-2019? 

Gemeente top 3 Voedingsgebied 

Purmerend 97,2% 
Beemster 1,1% 
Zaanstad 0,6% 
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Uit welke postcodegebieden komen de leerlingen in 2018-2019? 
Beweeg de muis over de kaart om meer informatie te zien. 

 

 
Uit welke gemeenten en postcodegebieden kwamen de leerlingen de afgelopen jaren? 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
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Purmerend 

1444 

1442 

1443 

1441 

1446 

Beemster 

Bovenstaande tabel toont een gemeente of postcode niet indien voor alle getoonde schooljaren geldt: voedingsgebied <1% én aantal leerlingen <5. 

 

Hoeveel van de leerlingen in het basisonderwijs in de getoonde postcodegebieden gaat naar deze school in 2018-2019? 
Beweeg de muis over de kaart om meer informatie te zien. 

% Aantal % Aantal % Aantal % Aantal 

98% 481 98,6% 484 97,9% 473 97,2% 456 

62,1% 305 61,9% 304 60,7% 293 61,8% 290 

27,1% 133 26,7% 131 26,1% 126 24,1% 113 

5,9% 29 7,7% 38 7,5% 36 7,2% 34 

1% 5  <5 1,4% 7 1,7% 8 

 
<5  

<5 1% 5 1,3% 6 

 <5  <5  <5 1,1% 5 
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Hoeveel van de leerlingen in het basisonderwijs in de getoonde gemeenten en postcodegebieden ging naar deze school in de 

afgelopen jaren? 
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Purmerend 

1444 

1442 

1443 

1446 

1441 

Beemster 

1461 

Bovenstaande tabel toont een gemeente of postcode niet indien voor alle getoonde schooljaren geldt: voedingsgebied <1% 
én aantal leerlingen <5. 

 

 
 

 

 

 

 
                     

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

% Aantal % Aantal % Aantal % Aantal 

7,6% 481 7,8% 484 7,8% 473 7,7% 456 

82,7% 305 83,3% 304 80,7% 293 80,1% 290 

24,8% 133 23,8% 131 22,4% 126 20,8% 113 

4,8% 29 6,1% 38 5,9% 36 6,1% 34 

 <5  <5 1,3% 5 1,6% 6 

0,6% 5  
<5 0,9% 7 1% 8 

 <5  <5  <5 0,6% 5 

1,7% <5  <5  <5  <5 
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Organisatie van het onderwijs 
Naast een vakdocent voor bewegingsonderwijs is er ook een samenwerking met de muziekschool Waterland. Zij verzorgen wekelijks 

instrumentlessen voor de groepen 5. Ook worden er muzieklessen in alle groepen gegeven door een muziekdocent van de muziekschool. De 

groepsleerkracht is hierbij aanwezig en leert van de vakdocent om daarna de lessen zelf te kunnen geven. 

Tevens werken wij met een ZEN klas. Dit is een klas waar leerlingen met speciale leer- en leefbehoeften worden begeleid. De leerkrachten die 

hiermee werken zijn geen vakdocenten maar wel gespecialiseerde leerkrachten op dat gebeid. 

 

 

 

Hoe worden de leerlingen gegroepeerd? 

 

LeerstofjaarkIassen  
(leerlingen zijn op basis van leeftijd 

gegroepeerd) 

Combinatiegroepen  
(samenvoeging van twee of meer leerjaren 

tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4) 
 

Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld? 

Ook wij merken dat er een groot tekort is aan leerkrachten. Dat maakt dat de vervanging van collega's in de meeste gevallen opgevangen wordt 

door collega's uit het eigen team. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt er gewerkt met een invalpool van vaste invallers. In het uiterste geval, 

wanneer er echt geen invallers te vinden zijn, wordt een groep opgedeeld over de andere groepen.  
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Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig? 

Muziek Spel en beweging /  
bewegingsonderwijs 
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Schooltijden en opvang 
Onze school werkt intensief samen met diverse BSO partners. 

De Tinteltuin is de BSO(buitenschoolse opvang) die in het schoolgebouw gehuisvest is en voor- en na schoolse opvang biedt. SKOP biedt na 
schoolse opvang op locatie de Klimroos. Deze locatie ligt aan de overkant van de KlimOp. 

Sportifykids is een BSO-organisatie die de leerklingen ophaalt op school en meeneemt naar een locatie buiten de school. Veelal is dit een sport 

locatie binnen de gemeente. 

 

 

Welke schooltijden/opvangtijden hanteert de school? 
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Hoe wordt de opvang geregeld? Waar vindt de opvang plaats? Zijn er kosten voor de ouders? 

Opvang voor schooltijd Opvang voor schooltijd Opvang voor schooltijd 

• In samenwerking met  
BSO Tinteltuin, SKOP en Sportifykids                      In en buiten het schoolgebouw 

Ja 

Opvang  
( voor schooltijd ) 

Schooltijd  
ochtend ) ( 

Schooltijd  
) middag ( 

Opvang  
) na schooltijd ( 

Begintijd Van Tot Van Tot Eindtijd 

Maandag 07:00 08:30 - - 14:15 18:30 BSO door Tinteltuin, SKOP of Sportifykids 

Dinsdag 07:00 08:30 - - 14:15 18:30 BSO door Tinteltuin, SKOP of Sportifykids 

Woensdag 07:00 08:30 - - 14:15 18:30 BSO door Tinteltuin, SKOP of Sportifykids 

Donderdag 07:00 08:30 - - 14:15 18:30 BSO door Tinteltuin, SKOP of Sportifykids 

Vrijdag 07:00 08:30 - - 14:15 18:30 BSO door Tinteltuin, SKOP of Sportifykids 
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Opvang na schooltijd Opvang na schooltijd Opvang na schooltijd 

 • In samenwerking met                                     In en buiten het schoolgebouw Ja 
BSO Tinteltuin, SKOP en Sportifykids 

Is er opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties?   Ja 

Wanneer zijn de vakanties en speciale dagen in 2019-2020? 
Vakantie Van Tot en met 

Studiedag (schooldicht) 18-10-2019  

Herfstvakantie 19-10-2019 27-10-2019 

Studiedag (school dicht) 06-12-2019  

Kerstvakantie 21-12-2019 05-01-2020 

Studiedag (school dicht) 06-01-2020  

Studiedag (School dicht) 03-02-2020  

Voorjaarsvakantie 14-02-2020 23-02-2020 

Studiedag (school dicht) 24-02-2020  

Meivakantie 25-04-2020 03-05-2020 

Studiedag (school dicht) 02-06-2020  

Zomervakantie 04-07-2020 16-08-2020 
 

https://sportifykids.nl/
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Welke lessen bewegingsonderwijs worden gegeven op de school? 

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week 

Gymnastiek 5B,7C, 7A, 7B, 8B, 3A, 6A,  maandag 

5A 

Gymnastiek 5/6C, 4B,8A,6B, 4A, 1-2D,  dinsdag 
3B,  

Gymnastiek 6B, 4B, 8B, 8A, 7C, 3B, 4A,  donderdag 
5/ 

Gymnastiek 5B, 5A vrijdag 

Muziekles instrumenten 5A, 5B vrijdag 

Welke spreekuren zijn er op de school? 

Inloop bij directie  maandag tot en met vrijdag 8.30-9.00 uur 

 

Onderwijstijd 
Elk schooljaar maken wij een berekening van het aantal lesuren. 

Deze bedraagt jaarlijks tussen de  950 tot 955 lesuren. 

Dit is ruim boven het minimaal vereiste aantal van 940 uur per leerjaar.  

Elke leerling maakt in 8 jaren basisonderwijs op de KlimOp ruim het vastgestelde minimale aantal lesuren van 7520 uur. 

Hoe wordt de tijd op school besteed? 
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Hoe wordt de tijd besteed in leerjaar drie t/m acht? 

 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8 

Lezen 

 
5 uur  

 
5 uur  

 
4 uur  

 
4 uur  

 
3 uur  

 
3 uur  

Taal 
 

5 uur  
 

5 uur  
 

5 uur  
 

5 uur  
 

5 uur  
 

5 uur  

Rekenen/wiskunde 
 

5 uur  
 

5 uur  
 

5 uur  
 

5 uur  
 

5 uur  
 

5 uur  

Wereldoriëntatie 
 

3 uur  
 

3 uur  
 

4 uur  
 

4 uur  
 

5 uur  
 

5 uur  

Kunstzinnige en creatieve vorming 
 

2 uur  
 

2 uur  
 

2 uur  
 

2 uur  
 

2 uur  
 

2 uur  
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Bewegingsonderwijs 
 

2 uur  
 

2 uur  
 

2 uur  
 

2 uur  
 

2 uur  
 

2 uur  

Levensbeschouwing 
 

1 uur  
 

1 uur  
 

1 uur  
 

1 uur  
 

1 uur  
 

1 uur  

Engelse taal 
 

1 uur  
 

1 uur  
 

1 uur  
 

1 uur  
 

1 uur  
 

1 uur  

Burgerschap 

 
1 uur  

 
1 uur  

 
1 uur  

 
1 uur  

 
1 uur  

 
1 uur  

 

Hoe wordt de tijd besteed in de eerste twee leerjaren? 

 Leerjaar 1 Leerjaar 2 

 

In de groepen 1-2 werken wij projectmatig. Er is geen sprake van aparte vakken. Alle projecten worden vakoverstijgend aangeboden en spelend 

leren uitgevoerd. 

Het curriculum van SLO en de daarbij behorende leerlijnen bepalen het programma. Middels KIJK wordt de ontwikkeling gevolgd. 

Welke extra faciliteiten heeft de school beschikbaar in het schoolgebouw? 

• Speellokaal 

Spelen leren vakoverstijgend 
25  uur  25  uur  
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• Leerpleinen. 

• ZEN klas (special Educational Needs) 

Plusklas (meerbegaafde leerling). Interne plusklas  

• voor KlimOP leerlingen. 

PLusklas Vostok. Voorziening van  
• Samenwerkingsverbad Waterland. Hoogbegaafde leerlingen van diverse scholen 

Voor- en vroegschoolse educatie 
Wat is voor- en vroegschoolse educatie? 
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt ingezet om onderwijsachterstanden te voorkomen. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het 

gemeentebestuur. Om een slechte start op de basisschool te voorkomen, krijgen kinderen met een risico op achterstanden via speciale 

programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. 

Vóórschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 4 jaar en wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Aanmelding 
gaat meestal via het consultatiebureau. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Bij zowel voor- als 
vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk. 

Hier ziet u of de school een VVE school is en hoe zij dit heeft georganiseerd. 

Wij werken nauw samen met peuterspeelzaal Klein Duimpje. Deze speelzaal is gehuisvest in het gebouw de Inval. Deze is naast de school. 

Is de school een VVE-school?   Nee 

 

Werkt de school samen met andere partijen? 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taalachterstand/vraag-en-antwoord/wat-is-voorschoolse-en-vroegschoolse-educatie-vve
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Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt. 

 

Overstappers 
Wat verstaan we onder overstappers? 

Overstappers zijn leerlingen die tussentijds van school wisselen. Ze zijn niet in groep 1 van deze school gestart of ze hebben deze school eerder 
dan einde groep 8 verlaten. 

Jaarlijks is er sprake van een aantal leerlingen die overstappen naar een andere basisschool. 

Gelukkig zijn hiervoor vooral verklaarbare  redenen als verhuizing, plaatsing naar het voortgezet onderwijs. 

Er vindt altijd een goede overdracht plaats tussen de KlimOp en de nieuwe school. 

 
Waar gaan de overstappers naartoe in 2017-2018? 

 
<5 leerlingen 

Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in 
Nederland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0  leerlingen 23  leerlingen 
(4 ,8%)  

BAO 

SBO 

SO 
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Hoeveel procent van de leerlingen is overgestapt van 

deze school de afgelopen jaren? 

 

- V
e

r

g

e

l

i

j

k

i

n

g

s

g

r

o

e

p 

Waar komen de overstappers vandaan in 2018-2019? 

 

 

 

 

 

0  leerlingen 13  leerlingen 
(2 ,8%)  

0  leerlingen 

BAO 

SBO 

SO 



   
 

Jaarverslag Klimop 2018-2019  Schoolpagina Basisschool Klim Op - Pagina 45 

 

 

Hoeveel procent van de leerlingen is overgestapt naar deze school de afgelopen jaren? 

 

- Vergelijkingsgroep  
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Resultaten 

Resultaten eindtoets 
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale 

Eindtoets / CitoEindtoets in de afgelopen jaren? 

 

Schoolvergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met 5% gewogen 
leerlingen. De hier getoonde schoolscore(s) kunnen afwijken van de door de Inspectie berekende score(s), zie i voor meer uitleg. 
 

 

Wat waren de gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren? 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Aantal leerlingen: Aantal leerlingen: Aantal leerlingen: 

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep 
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62 61 52 

Percentage gewogen leerlingen op school: Percentage gewogen leerlingen op school: Percentage gewogen leerlingen op school: 

5 % 5 % 5 % 

Score Score Score 

 Centrale Eindtoets  Centrale Eindtoets  Centrale Eindtoets  

536,6 
60  meetellende  

toetsscores 

533,4 
56  meetellende  

toetsscores 

538,6 
46  meetellende  

toetsscores 
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Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs 
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen              Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2017-

2018 en gegeven in 2017-2018?                  waar kwamen ze in 2018-2019 terecht? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

Plaats in het voortgezet onderwijs na drie jaar 
 

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen  Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2015-2016 en 

gegeven in 2015-2016?                                                      waar kwamen ze in 2018-2019 terecht? 

 
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 5-10% gewogen leerlingen.  
  

 

 



 

 

  Sociale opbrengsten 
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten? 
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te 

dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen 

daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 

Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten? 
Op de KlimOp is het van groot belang dat je jezelf kunt zijn. Pas als je je veilig en op je gemak voelt, kun je tot leren komen. Vandaar dat er ieder 
nieuw schooljaar actief wordt ingezet op de zogenaamde 'gouden weken'. Dit zijn de eerste weken van het schooljaar en ligt de focus op het 
opnieuw vormen van een hechte groep. Het bouwen aan een positieve groepsdynamiek.  

 

Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten? 

 
Wat is de werkwijze van de school op sociale opbrengsten? 

Op de KlimOp wordt er gewerkt met de methode Leefstijl en worden de sociale opbrengsten gemonitord in Scol en Kijk. 

Daarnaast wordt er jaarlijks in de groepen 7 en 8 een tevredenheidsonderzoek afgenomen waarbij ook een onderdeel gewijd 

is aan emotionele ontwikkeling.  

 

welbevinden  

veiligheid 
sociale  

vaardigheden  
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Welke registratievorm(en) gebruikt de school om sociale opbrengsten in kaart te brengen? 

• Kijk! 

• Sociale Competentie Observatielijst (SCOL) 

 

Welke methode(s) voor sociaal-emotioneel leren gebruikt uw school? 

• Leefstijl  
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Waardering Inspectie 
Wij zijn trots op de beoordeling die de inspecteur ons heeft gegeven. Hieronder de algemene beoordeling, in het inspectierapport treft u de details.  

De Oecumenische Basisschool Klim-op te Purmerend heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement. De leraren en 

de directie creëren voor de leerlingen een veilig en zeer prettig schoolklimaat door op professionele wijze met elkaar samen te werken. Het werken 

aan verbetering van de eigen kwaliteit is een continue en breed gedragen proces. Andere specifieke kenmerken van de school zijn: De leerlingen 

behalen eindresultaten die in overeenstemming zijn met de gestelde norm en met de eigen ambitieuze streefdoelen; De leraren hebben hoge 

verwachtingen van de leerlingen en zij stemmen het onderwijs af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen; De leerlingen zijn actief betrokken en 

werken geconcentreerd aan hun opdrachten; Directie, leraren en leerlingen gaan respectvol en betrokken met elkaar om. De sfeer op school is 

ontspannen en de leerlingen en leraren voelen zich veilig; De school heeft een professionele cultuur. De leraren zijn zich bewust van de effecten 

van hun handelen op de onderwijskwaliteit; Ondanks de krimp van het aantal leerlingen in de directe omgeving groeit het aantal leerlingen op de 

school. 

 

Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school? 

Klik op het rapport: 

 

 

Leerlingtevredenheid 
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2018-2019? 
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Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 26 juni 2019. 
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland. 
Aantal leerlingen: 181 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 174 
Bron: Vensters 

 

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2018-2019, uitgesplitst naar vraag? 
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Over de school  Gemiddeld cijfer 

(17% antwoordt 

"weet ik niet" *) 

(8% antwoordt  
"weet ik niet" *) 

(7% antwoordt  
"weet ik niet" *) 

(13% antwoordt 

"weet ik niet" *) 

* Een deel van de respondenten heeft deze vraag beantwoord met "weet ik niet". 

Hoe vind je het op school? 
 

Hebben jullie een leuke klas? 
 

Vind je het leuk om met de kinderen in jouw klas om te gaan? 

De lessen op school 
 

 Gemiddeld cijfer 

Ben je tevreden over wat je leert op deze school? 
 

Vind je de regels op school duidelijk? 
 

Ben je tevreden over de uitleg van je juf of meester? 
 

Vertelt je juf of meester je duidelijk wat je goed of fout doet? 
 

Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is? 

Rapportcijfer 
 

 Gemiddeld cijfer 

Welk rapportcijfer geef je de school? 

School Vergelijkingsgroep 
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Oudertevredenheid 
    Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2018-2019? 

 
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 11 juli 2019. 
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland. 
Aantal leerlingen: 350 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 196 
Bron: Vensters 

Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2018-2019, uitgesplitst naar vraag? 
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Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid)  Gemiddeld cijfer 

 

 

Ouders en school 

Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school? 

Op de KlimOp vinden we het erg belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de schoolontwikkeling van hun kind. Een goede en laagdrempelige relatie 
tussen leerling, ouders en school is hierbij van groot belang. Naast de officiële contactmomenten gedurende het schooljaar betrekken wij ouders 

ook via ons communicatieplatform SocialSchools. 

Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school? 
 

In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau? 
 

Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen? 

 

 
 

In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 

Hoe veilig voelt uw kind zich op school? 

Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van de school? 

Welk rapportcijfer geeft u de school? 

School Vergelijkingsgroep 

Hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers van de school? 

Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat er op school gebeurt? 

Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind? 
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Op welke manier worden ouders geïnformeerd? 
 
De leerkrachten houden de ouders minimaal eenmaal per week op de hoogte van de ontwikkelingen in de groep middels ons communicatieplatform 
SocialSchools. Hier vinden ouders ook de agenda en kunnen zij rechtstreeks contact opnemen met de leerkracht.  
De directie verzend wekelijks een nieuwsbrief.  

 
Wat is de klachtenregeling van de school? 
 
Samen met bestuur, onze MR. en onze OR. hebben we hiervoor een stappenplan  afgesproken:  
1. Als u klachten hebt over de klas, over leerlingen, over leerkrachten, over de directie, andere ouders of over het bevoegd gezag, blijf hier dan niet 
mee lopen, maar spreek het uit bij de leerkracht of bij de directie. Het is altijd beter samen naar een structurele oplossing te zoeken.    
2. Denkt u dat een gesprek niet meer mogelijk is, probeer dan of een ander als tussenpersoon op kan treden. Uw vertegenwoordigers in de 
ouderraad of medezeggenschapsraad kunnen hier natuurlijk een belangrijke rol in spelen.    
3. Komen we er samen, via een gesprek, niet meer uit en blijft de klacht, dan kunt u contact zoeken met de vertrouwenspersoon van ons 
schoolbestuur. Deze laatste kunt u alleen bereiken via de schoolcontactpersonen. U hoeft bij de schoolcontactpersoon niet uw probleem neer te 
leggen, maar zij brengt u wel in contact met de vertrouwenspersoon. Loop voor de meest recente namen van de schoolcontactpersonen even 
langs bij onze administratie.   Vanzelfsprekend hebben de schoolcontactpersonen, net als de vertrouwenspersoon, een geheimhoudingsplicht.  
4. De vertrouwenspersoon zal nagaan of er door bemiddeling een oplossing kan worden gevonden of dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het 
indienen van een klacht.    
5. Tot slot kan het dan tot een officiële klacht komen bij de Landelijke Klachtencommissie. Deze moet wel binnen één jaar na het incident ingediend 
zijn. 
 

Werkt de school met een school-ouderovereenkomst? 

Een school-ouderovereenkomst is een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders en 
school worden beschreven. 

Nee 

Op welke wijze hebben ouders inspraak? 

• Ouderraad 

• Medezeggenschapsraad 

 

Bij welke activiteiten wordt hulp gevraagd van ouders? 

Naast ouderbetrokkenheid is er ook veel ruimte voor ouderparticipatie. Denkt u hierbij aan  klassenouders, hulp bij luizencontrole, leesouders, lid 
van de ouderraad, mee op excursies, helpen bij vieringen, etc.  
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Is er sprake van een vrijwillige ouderbijdrage? 

Ja 

 

Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage? 

€45,00 
Welke activiteiten worden  bekostigd uit de ouderbijdrage?   

 

carnaval 

 

Sinterklaas 

 

sportactiviteit 
en 

 

Kerst 

 

Schoolreis 

 

Schoolverzek 
ering 
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Zijn er overige schoolkosten? 

Ja 

  

Wat wordt bekostigd uit de overige schoolkosten? 

Afscheid driedaagse leerlingen groep 8 

 

Is er sprake van een schoolverzekering? Ja 

 

Extra informatie over de schoolverzekering  

Alle leerlingen zijn door de ouderraad verzekerd via een collectieve schoolongevallenverzekering. De premie voor deze verzekering wordt jaarlijks uit 

de ouderbijdrage voldaan. Nieuwe leerlingen op school zijn vanaf de eerste dag wel verzekerd via de collectieve schoolongevallenverzekering. Ook 

als de vrijwillige ouderbijdrage door u nog niet betaald is.  

 

Verzuimregeling  

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan 

en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake 

is van geoorloofd verzuim:  

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim 

• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen; 

• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren; 

• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven. 
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de 

schoolvakanties. 

https://www.rijksoverheid.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen
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Hoe kunnen ouders hun kind ziekmelden?  

Leerlingen worden bij voorkeur ziek gemeld via SocialSchools, anders telefonisch. 

 

Hoe kunnen ouders verlof buiten vakanties aanvragen?  

Middels een verlofaanvraag. Dit formulier is bij de directie op te halen. 

 

Schoolondersteuningsprofiel 

 

Aan welke doelgroep(en) biedt de school onderwijs aan? 

specifieke doelgroep: 

- Wij hebben ervaring met kinderen die problemen ervaren met de taalverwerving; 

- Wij hebben een specifiek programma voor excellente leerlingen; onze interne plusklas en een programma in de groep; 

- Wij kunnen kinderen, die extra behoefte hebben aan een geordende structuur een goede basis bieden.  

Welke gediplomeerde specialisten zijn structureel binnen de school aanwezig? 

Klik om te downloaden: 
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Specialist Aantal dagdelen 

 Intern begeleider 12 

 Specialist hoogbegaafdheid 1 

 Taalspecialist 1 

 bewegingsspecialist  4 

 

Schoolklimaat en veiligheid 

Welk anti-pestprogramma wordt binnen uw school gebruikt en hoe zet u dit in de school in?  

Voor alle betrokkenen geldt de gulden regel: Ga met een ander om, zoals jij wilt dat een ander met jou omgaat! We willen graag dat de leerlingen van 

onze school o.a. de volgende regels hanteren: We noemen elkaar bij de voornaam. Bij de leerkrachten komt er juf of meester voor. We komen niet 

aan een ander, als die ander dat niet wil. Tijdens het spel mag iedereen die dat wil meedoen. Tijdens het spel houden we ons aan de spelregels en 

helpen we elkaar daarbij. Als iemand er anders uitziet of anders praat, is dat een feit en accepteren we dat. Ook hanteren wij een (anti) pestprotocol. 

Op welke manier monitort de school de sociale en fysieke veiligheid op school?  

De school monitort de sociale en fysieke veiligheid met een vragenlijst afgenomen door/via: Enquête tool van Vensters, KIJK voor groep 1-2, SCOL 

voor groep 3 t/m 8Leerlingen uit groep 7 en 8 vullen jaarlijks het tevredenheidsonderzoek in. Veiligheid is hier een onderdeel van.  

Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon? 
Anti-pestcoördinator Vertrouwenspersoon 
Mevr. Masker (c.masker@cpow.nl) 

Mevr. Laan (n.laan@cpow.nl)  
Mevr. Whien (k.whien@cpow.nl) 

  

  

 

Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid? 

mailto:c.masker@cpow.nl
mailto:n.laan@cpow.nl
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Tussentijdse resultaten 

 

Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school? 
Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen 

zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.  

Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?  
Om na te gaan of de kinderen goed geprofiteerd hebben van het onderwijs wordt na elk aangeboden blok/thema een toets afgenomen. Aan de hand 
van deze toets wordt op groeps- en leerling niveau het vervolg aanbod bepaald. Bij de kleuters wordt data voornamelijk verzameld uit dagelijkse  
observaties vanuit het kleuter ontwikkelings- observatiesysteem.  Aan de hand van deze observaties bepalen de leerkrachten hoe ze de leerlingen 
kunnen begeleiden in hun zone van naaste ontwikkeling  
Na de midden toetsen in januari/februari van Cito wordt er een data-analyse op schoolniveau gevoerd. Alle data wordt verzameld en geanalyseerd, 

vergeleken, ingezette acties worden geëvalueerd en gezamenlijk wordt bepaald wat de vervolgacties zijn. Deze vervolgacties komen terug in de 

groepsplannen.   
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Kwaliteitszorg 

Wat verstaan scholen onder kwaliteitszorg? 
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokken 

tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt. 

Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg? 

Op de KlimOp zijn we dagelijks bezig met het monitoren van de kwaliteitszorg. Wij werken binnen een verbetercultuur waarin de slogan ; iedere dag samen 

een beetje beter, centraal staat.  

Wij werken met de methode leerKRACHT, waarbij leerkrachten met elkaar werken aan verbeteringen binnen het onderwijs middels een verbeterbord.  

Andere onderdelen zijn: klasbezoeken, feedbackgesprekken, gezamenlijke lesvoorbereiding en de stem van de leerling.  

Met alle groepen wordt er twee maal per jaar groepsbesprekingen gevoerd met de intern begeleiders om de voortgang binnen de groep te monitoren en te 

ondersteunen. Daarnaast zijn er de individuele trajecten die voor kinderen worden opgezet en gevolgd.  

Met alle leerkrachten wordt jaarlijks de gesprekkencyclus doorlopen en wordt de persoonlijke ontwikkeling besproken en beoordeeld.  

Aan het eind van ieder schooljaar wordt er een schoolplan geschreven waarin de doelen voor het aankomend jaar beschreven staan. Dit plan wordt aan 

het eind van ieder schooljaar geëvalueerd.  

 

Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de kwaliteitszorg van de school? 

In het Inspectierapport kunt u bij het onderdeel Kwaliteitszorg informatie vinden die aansluit bij deze indicator. De Inspectie bezoekt elke school 

minimaal één keer per vier jaar. 

Klik op het rapport: 
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Personeelskenmerken 
De KlimOp heeft een groot team dat bestaat uit leerkrachten, intern begeleiders, directie, vakleerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel. 

Veel personeelsleden zijn al lange tijd werkzaam op deze school. Ook komen er jaarlijks nieuwe collega's bij. Deze mix van ervaren en onervaren 

collega's maakt de KlimOp dynamisch. De onderlinge sfeer, het vertrouwen en de bereidheid tot ontwikkeling maken het tot een hecht, 

professioneel team.

 

Wat is de leeftijdsverdeling van het personeel in 2018-2019? 

 
Personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar op instellingsniveau. Deze school valt onder de 
instelling Basisschool Klim Op met 1 locatie. 

Vergelijkingsgroep: deze instelling wordt in het meest recente jaar vergeleken met het 
gemiddelde van alle instellingen in het basisonderwijs in Nederland met 450-499 

leerlingen (let op: in dit leerlingenaantal wordt het leerlingengewicht ook meegenomen. 
Een leerling zonder gewicht telt als 1 leerling, een leerling met een 0,3 gewicht als 1,3 en 
een leerling met een 1,2 gewicht als 2,2). De vergelijkingsgroep waarin de instelling valt, 
kan per jaar verschillen. 
Wat was de gemiddelde leeftijd van de medewerkers de 

afgelopen jaren? 

 
 

Hoeveel fte had de instelling beschikbaar de afgelopen  

Hoe is de bemensing van de school in 2018-2019? jaren? 
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Hoe is het personeel verdeeld over de verschillende functiegroepen naar fte in 2018-2019? 

Onderwijzend personeel 

Direct ondersteunend personeel 

Indirect ondersteunend 

personeel 

Management 

Functies die onder 'direct ondersteunend personeel' vallen zijn met name leerling- en docentondersteunend (o.a. onderwijsassistent, teamcoördinator en logopedist). 
Functies die onder 'indirect ondersteunend personeel' vallen zijn met name organisatie-ondersteunend (o.a. leerlingenadministratie, conciërge en ICT). 

 

 

Aantal fte Percentage 

Instelling Vergelijkingsgroep Instelling Vergelijkingsgroep 

24,1 

0,6 

1,0 

1,7 

24,4 

3,3 

0,7 

1,6 

88,0% 

2,2% 

3,6% 

6,2% 

81,2% 

11,0% 

2,5% 

5,3% 

Instelling Vergelijkings- 
groep 

Wat is het totale beschikbare aantal fte voor de  
instelling? , 4 27 , 0 30 

Hoeveel fte werkt een medewerker gemiddeld? , 8 0 7 , 0 

Hoeveel medewerkers heeft de instelling? 37 42 
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Hoe is het personeel verdeeld over de verschillende functiegroepen naar geslacht in 2018-2019? 

Onderwijzend personeel 

Percentage man Percentage 
vrouw 

 

5,8 % 94,2 % 

Direct ondersteunend personeel  100,0 %  

Indirect ondersteunend 
personeel 100,0 % 

  

Management 

Totaal 

 100,0 %  

8,8 % 91,2 % 

Hoeveel leerlingen heeft de instelling gemiddeld per fulltime  Hoeveel leerlingen had de instelling gemiddeld per fulltime 

medewerker in 2018-2019? medewerker de afgelopen 

jaren? 17,1 

Vergelijkingsgroep: 15,6 
Personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar op instellingsniveau. Deze school valt onder de instelling 
Basisschool Klim Op met 1 locatie. 

Vergelijkingsgroep: deze instelling wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van 
alle instellingen in het basisonderwijs in Nederland met 450-499 leerlingen (let op: in dit leerlingenaantal 
wordt het leerlingengewicht ook meegenomen. Een leerling zonder gewicht telt als 1 leerling, een leerling 
met een 0,3 gewicht als 1,3 en een leerling met een 1,2 gewicht als 2,2). De vergelijkingsgroep waarin 
de instelling valt, kan per jaar verschillen. 
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