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  J. van Stolbergstraat 3  

  1901 CE Castricum  
   tel: 0251 – 651250 
   e-mail: info@jvscas.nl 

 
 

 
Onderwijsinhoudelijk jaarverslag 2019 - 2020    
 
1. Inleiding 
Met dit verslag kijken wij terug op het afgelopen schooljaar wat betreft onze schoolontwikkeling, de 
bereikte resultaten, de scholingsactiviteiten, de schoolorganisatie, de ontwikkeling van 
leerlingaantallen, de uitstroom van groep 8, de ontwikkelpunten voor komend schooljaar en tot slot 
de bijzondere activiteiten en gebeurtenissen.  
Dit onderwijsinhoudelijk jaarverslag is geschreven voor de ouders van onze leerlingen, het bestuur 
en andere belangstellenden en voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad. 
 

2. Schoolontwikkeling 
 Hieronder zijn de onderwerpen uit het School Ontwikkel Plan (SOP) 2019-2020 uitgewerkt. 
     Wat wilden we bereiken en wat is het resultaat? 
     (Vet en cursief gedrukt staat de beschrijving van het SOP ontwikkelpunt) 
 
In het Schooljaar 2019-2020 hebben wij gewerkt aan de onderwerpen, die stonden gepland 
voor het laatste jaar van ons Schoolplan 2015-2019.  
Dit waren de punten:  
  

1. Zicht op kwaliteit m.b.v. de Kwaliteitsmonitor ISOB  
2. Leerlingenzorg  

Leren van elkaar m.b.t. registratiemodel didactisch handelen, hoogbegaafdheid, 
meervoudige intelligenties en Down, spellingafspraken dyslexie; executieve functies;  
TOP dossier; Talentontwikkeling; Estafette, Gelukskoffer  

3. Teamtraining Teach like a Champion (verdieping en coaching on the job) 
4. Invoeren nieuwe rekenmethode “Wereld in getallen”- versie 5 (groep 3 t/m 6) en  

Begrijpend leesmethode “Leeslink”  (groep 4 t/m 8) 
5. Beleidsplan Cultuureducatie updaten met behulp van de Cultuurloper (i.s.m. Plein C)  
6. Borging IPC, Estafette, Gelukskoffer, Programmeren< Groove.me, Talentontwikkeling, 

Buitenlessen, Teach like a Champion 
 
Ad 1. Zicht op kwaliteit met behulp van de Kwaliteitsmonitor ISOB 
    Het nagaan of de geformuleerde kwaliteit (gerelateerd aan de normen van de inspectie)  
    aanwezig is door meting aan de hand van de criteria binnen de Kwaliteitsmonitor ISOB. 
    Het nemen van maatregelen om goede zaken te behouden en waar nodig te verbeteren. 
 
In de periode oktober – december 2019 zijn alle collega’s door de Intern begeleider bezocht 
(regulier klassenbezoek). Deze zijn aangekondigd en gerelateerd aan een onderdeel van het 
School Ontwikkel Plan (SOP). Dit jaar is gekeken hoe de nieuwe registratie app wordt ingezet om 
leerresultaten direct voor de leerkracht inzichtelijk te maken.. Daarnaast is gekeken naar 
pedagogische en didactische kwaliteiten m.b.v. de kijkwijzer uit de Kwaliteitsmonitor. Met iedere 
collega volgt na zo’n klassenbezoek een nagesprek waarin professionele feedback wordt gegeven 
en waarover eventueel afspraken voor monitoring worden gemaakt. Na afloop van deze ronde 
worden bevindingen kort teruggegeven aan het team. Directeur en IBer bespreken de resultaten 
uitvoerig en waar nodig wordt specifieke scholing/ coaching aangeboden. 
In maart en juli vinden er Opbrengstgesprekken plaats met de Onderwijsbeleidsmedewerker van 
de ISOB, waarin de tussen- en eindopbrengsten van het Leerlingvolgsysteem worden 
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doorgenomen, de stand van de zorg wordt besproken als ook de samenwerking met SWV 
Passend Onderwijs IJmond. Hierbij zijn directeur en Intern Begeleider aanwezig. 
 

 
Ad 2. Leerlingenzorg 

 Leren van elkaar m.b.t. registratiemodel didactisch handelen, hoogbegaafdheid, 
meervoudige intelligenties en Down, spellingafspraken dyslexie; executieve functies;  
TOP dossier; Talentontwikkeling; Estafette, Gelukskoffer  

Gedurende diverse Werkoverleggen is de registratie app als logboek onderwerp van gesprek 
geweest. Voor de borging en het delen van ervaringen om te leren van elkaar zijn alle genoemde 
onderwerpen verdeeld over het schooljaar geagendeerd op het werkoverleg.  
De IBer heeft voldoende ervaring met het TOP- dossier om haar kennis ook komend schooljaar 
over te brengen op leerkrachten, van wie een leerling is besproken in het Ondersteuningsteam 
en waarvan is vastgesteld, dat die leerling zal worden gevolgd in het TOP- dossier.  
Meerdere collega’s hebben bij het SWV PO IJmond trainingsmiddagen gevolgd. Met het digitale 
scholingsaanbod van E-wise hebben alle collega’s de training executieve functies gedaan en de 
training AVG Privacy . De derde E-wise training was voor iedereen naar eigen keuze in te vullen. 
Door Covid-19 zijn diverse bijeenkomsten en een studiedag komen te vervallen. 
 
Ad 3.   Teach like a Champion 
          Teamtraining Teach like a Champion (verdieping en coaching on the job) 
Op diverse Studiedagen - verdeeld over het jaar - hebben we een teamtraining gehad o.l.v. twee 
collega’s, die gecertificeerd trainer zijn. Zij hebben ook op diverse momenten klassenbezoeken 
gedaan en nagesprekken gehouden met collega’s. 
 
 
Ad 4.    Invoeren nieuwe rekenmethode “Wereld in getallen”- versie 5 (groep 3 t/m 6) en 
              Begrijpend leesmethode “Leeslink”  (groep 4 t/m 8) 
Alle groepen als boven genoemd hebben het afgelopen jaar gewerkt en de ervaringen zijn 
besproken in diverse werkoverleggen. Iedereen is heel tevreden met deze nieuwe methodes.                
 
 
Ad.5  Beleidsplan Cultuureducatie updaten m.b.v. de Cultuurloper 
De Intern Cultuur Coördinator (ICC) en de directeur hebben in het afgelopen schooljaar het traject 
met Plein C afgerond De nadruk in de komende beleidsperiode 2019-2023 zal komen te liggen op 
Cultureel Erfgoed. Iedere groep heeft inmiddels dit thema opgenomen in het lesprogramma. 
   
Ad. 6   Borging IPC, Estafette, Gelukskoffer, Programmeren, Groove.me, Talentontwikkeling,  
            Buitenlessen, Teach like a Champion 
Gedurende het jaar zijn ervaringen gedeeld in werkoverleggen m.b.t. bovengenoemde methodes.  
De technisch leesmethode Estafette is niet passend gebleken voor de doelen, die wij stellen. 
Inmiddels is er – na een zorgvuldig keuzetraject -  een nieuwe technisch leesmethode (Karakter) 
uitgeprobeerd en aangeschaft. 
 

 
3.  In- en uitstroomgegevens 2019 - 2020 
Op 26 augustus 2019 zijn we gestart met 232 leerlingen.  
Ook zijn we gestart met één nieuwe leerkracht, één nieuwe muziekvakleerkracht en één nieuwe 
onderwijsassistent. Halverwege het schooljaar is er nóg een onderwijsassistent gestart op de JvS. 
Op 1 oktober 2019 telden we er 235. 
Op 31 juli 2020 telden we 264 leerlingen. 
Aan het einde van het schooljaar zijn er 9 leerlingen vertrokken naar andere scholen. 
Tussentijds en bij de start van dit schooljaar zijn er 9 leerlingen ingestroomd vanwege verhuizing 
naar Castricum of vanwege een overstap van een andere school binnen Castricum.  
 
Op 17 augustus 2020 zijn we met 239 leerlingen gestart. 
Wij verwachten op teldatum 1 oktober 240 leerlingen te tellen. 
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4.  Bereikte resultaten juli 2020 

Eindscores IEP in groep 8 
Onze school verantwoordt de eindopbrengsten in groep 8 met de adaptieve Eindtoets IEP. 
Deze is echter door een besluit van de minister van Onderwijs dit schooljaar niet afgenomen. 
De adviezen van de leerkracht (in november en maart besproken) zijn dit schooljaar leidend 
geweest voor plaatsing in het VO. 
 
Eindscore groep 8 

Schooljaar Aantal 
leerlingen 

           Score  JvS Landelijk gemiddelde 

2015-2016           43 80 80 

2016-2017 34 82,8 80,6 

2017-2018 32 82,2 81 

2018-2019 26 86,5 81,8 

2019-2020 32 Geen eindtoetsafname vanwege de coronacrisis. 

 

Uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs (VO) 

Schooljaar 

 
lln.  VSO PRO VMBO 

bb 
VMBO  

kb 
VMBO 

gl/tl 
VMBO  
MAVO 

HAVO 
 

VWO 

2015-2016 43 0 0 5 6 2 6 13 9 

2016-2017 34 0 0 0 1 3 8 11 11 

2017-2018 32 0 0 0 0 5 5 13 9 

2018-2019 26 0 0 0 0 2 6 9 9 

2019-2020 32 0 1 0 2 2 8 6 13 

 

Het grootste deel van groep 8 is doorgestroomd naar het VO in Castricum:  
Eén leerling heeft gekozen voor het Kennemer College in Beverwijk, een andere leerling voor  
het Petrus Canisius College in Heiloo. 
 

Leerlingvolgsysteem (LVS) 

Twee keer per jaar toetsen we alle kinderen in groep 3 t/m 8 op diverse vaardigheden.  
Deze toetsing staat los van de toetsing vanuit onze methodes voor rekenen, taal, spelling en lezen.  
In de maanden januari en juni worden deze CITO LVS toetsen afgenomen.  
Dit zijn momentopnames.  
Wij blijven kijken naar het totaalbeeld en nemen daarin mee hoe het kind het werk aanpakt en hoe 
de concentratie is. Daarnaast zijn in onze visie ook ontwikkelingen op ander gebied dan 
kernvakken van wezenlijk belang. (talenten en interesses) 
In groep 3 t/m 7 doen de kinderen de nieuwste versie van de CITO-toetsen (3.0) 
Komend jaar zal ook groep 8 overgaan op 3.0 toetsen.  
Groep 1 en 2 worden niet getoetst.  
 
De resultaten worden door de leerkracht geanalyseerd en ingevoerd in het registratiesysteem. 

Daarna worden deze besproken met de Intern Begeleider en de directeur en deelt de leerkracht de 

leerlingen in nieuwe instructiegroepen met leerdoelen in voor de volgende periode.  

Groepsbesprekingen vinden drie keer per jaar plaats: in oktober in februari en in juni. Tussentijds 

kan iedere leerkracht in overleg met de Intern begeleider om eventueel plannen bij te stellen. 

Zes keer per jaar komt het Ondersteuningsteam bij elkaar, bestaande uit Intern begeleider, 

directeur en een consulente van het Samenwerkingsverband (SWV) Passen Onderwijs IJmond. 

De leerkracht en ouders worden op afspraak in een enkel geval hierbij uitgenodigd. 

De leerkracht is en blijft het eerste aanspreekpunt voor ouders en voert ook de communicatie over 

de leerling met de ouders. 
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5. Schoolorganisatie 

We zijn op 26 augustus 2019 gestart met 232 leerlingen, verdeeld over 9 groepen.  
 
Groepsbezetting 
De groepsbezetting in 2019-2020 was als volgt:     
Groep 1/2 A : Duncan van Hagen 
Groep 1/2 B : Ellen Glotzbach en Daniëlle Kemperink 
Groep 1/2 C : Willemijn Spaargaren en Inge Sta 
Groep 3       : Jolanda Slokker en Tanya Kruijver 
Groep 4       : Maaike Adama van Scheltema en Gerda Veldt 
Groep 5       : Susan van der Zee en Gerda Veldt  
Groep 6       : Marjan Burger en Gerda Veldt 
Groep 7       : Stefan van Unen 
Groep 8       : Lianne Koopman   
 
Personeel 
Vakleerkracht gym Petra Schumacher heeft op woensdag les gegeven aan de groepen 3 t/m 8. 
Vakleerkracht Jacqueline Tromp  heeft muziekles gegeven aan groep 3 t/m 6 op maandagochtend. 
Vakleerkracht drama Sanne Himmelreich heeft op vrijdagmiddag les gegeven aan groep 5 t/m 8. 
Ondersteuning aan het onderwijs hebben afgelopen schooljaar gegeven:  
Amanda Vessies, Anja Nuijten, Dave Boonkamp en Nathalie Camps in de groepen 1-2 3-4-5 -6. 
Conciërge Herman Spitteler is iedere woensdag bezig geweest met allerhande klussen. 
Martine Assink is op donderdagochtend werkzaam geweest in de administratieve ondersteuning. 
Willeke de Jong draaide mee als onderwijsassistente in groep 4 – op twee ochtenden. 
Op vrijwillige basis hebben Annette Born en Theo Ploegaert ondersteuning gegeven. 
Daarnaast zijn wij ieder jaar weer ontzettend blij met de ouders die op divers gebied ondersteuning 
geven/ begeleiden bij allerlei activiteiten in en buiten onze school. 
Als vaste invallers hebben wij Trudi Broekman en Margriet Muts uit de ISOB invalpool ingezet.  
Gelukkig zijn ook onze collega’s bereid om groepen over te nemen van elkaar. Zo hebben we op 
deze manier kunnen voorkomen, dat er groepen naar huis moesten worden gestuurd. 
Corona was een enorme spelbreker. Het oudercontact is daardoor behoorlijk teruggebracht. 
Nieuwe fysieke contactmomenten ontstonden bij het raam en er is heel wat gemaild, gebeld en 
geappt.  
De beide invallers uit de ISOB vervangingspool konden niet meer worden ingezet. (risicogroep) 
 
Leerlingen 
Op 1 oktober 2019 was het aantal leerlingen: 235; we eindigden eind juli 2020 met 264 leerlingen. 
Aan het eind van het schooljaar hebben 32 leerlingen uit groep 8 onze school verlaten. 
 
Ongevallenregistratie 
Er zijn drie ongevallen geregistreerd. 
 
De vertrouwenspersoon 
Bij de vertrouwenspersoon zijn geen incidenten gemeld.  
 

 
6. Scholingsactiviteiten team 
De nascholing van leerkrachten was dit jaar gericht op het verdiepen van de training Teach like a 
Champion en het borgen van onze ingezette lijn bij IPC (thematisch werken), Talentontwikkeling, 
Estafette, Gelukskoffer, Groove.me en Programmeren. 
We hebben twee nieuwe methodes ingevoerd: Wereld in getallen – versie 5 voor groep 3 t/m 6  
(groep 7 en 8 volgen in 21-22). En de methode Leeslink voor groep 4 t/m 8 (begrijpend lezen). 
Daarnaast was er op individueel niveau verdere bekwaming in o.a.: executieve functies, ICT, 
EHBO/ BHV, Down, Referentie niveaus, Topdossier, NT2 en Cultuureducatie. 
Tussentijds deelden collega’s hun opgedane kennis met elkaar in werkoverleg en op studiedagen. 
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7. Overige activiteiten en bijzondere gebeurtenissen 
De opening van het nieuwe schooljaar werd met muziek gevierd op het 
schoolplein. Veel ouders brachten hun kind(eren) naar de nieuwe klas. Een 
aantal ouders bleef koffie drinken en dit zorgde direct voor verbinding. 
Dave Boonkamp startte als stagiair PABO/ Onderwijsassistent bij ons. 
Op 4 september vierden we het 25 jarig onderwijsjubileum van Amanda!  
Op woensdag 18 september waren we met alle ISOB collega’s in het AFAS 
stadion voor een ISOB studiedag met als thema: ‘Preventieve signalering van 
kindermishandeling’ en kregen we uitleg bij de lessenserie ‘Playing for succes’.  
De opening van de Kinderboekenweek vond plaats op 3 oktober en werd een week later 
afgesloten met een gezellige Boekenmarkt. 
De beide Open dagen (16 oktober 2019 en 11 maart 2020) werden goed bezocht.  
Op woensdag 30 oktober was er een informatieve ouderavond georganiseerd door de MR  
rondom het thema “sociale veiligheid op school.” De opkomst lag iets lager dan verwacht. 
Een week later gingen Gerda, Mirelle en Carla - als afgevaardigden van de JvS - naar Amsterdam  
om mee te doen aan de regionale estafette staking in het onderwijs.  
Woensdag 13 november ging het héle team naar Amsterdam voor een culturele studiedag PO - 
georganiseerd door drie de musea aan het Museumplein: Rijks, Stedelijk en Vincent van Gogh. 
Sinterklaas werd ontvangen op donderdag 5 december en het kerstfeest werd gevierd op 
donderdag 19 december. Bij binnenkomst zong het Kerstkoor (ouders en leerkrachten) in de aula 
en daarna volgde een sfeervol kerstdiner in de klas.  
Er is speciale aandacht en ondersteuning geweest voor de groepsdynamiek in groep 6. 
Per 1 februari ging Willemijn met onbetaald verlof en werd groep 1/2C gedraaid door Inge en 
Margriet. Door Covid-19 kwam daar plotseling een einde aan voor Margriet. (risicogroep). 
Op 25 februari hebben we Ellen in de bloemen gezet vanwege haar 40 jarig onderwijsjubileum! 
Per 1 maart startte een nieuwe Onderwijsassistent: Nathalie Camps. (ondersteuning groep 1 t/m 5) 
Op 16 maart ging Nederland in lock down en hebben wij – in nauw overleg met elkaar per bouw – 
zo goed mogelijk les op afstand gegeven. Na terugkomst op 11 mei hebben wij gelukkig in de loop 
van de weken erna kunnen constateren, dat er niet tot nauwelijks achterstand was opgelopen.  
Een groot compliment is dus op zijn plaats voor alle ‘thuisleraren’!!  
Na een maand werken met halve groepen per dag mochten we gelukkig vanaf 8 juni de school 
weer voor alle kinderen tegelijk openen. Sinds die tijd is het oudercontact echter op aangepaste 
wijze georganiseerd. Veelal vindt dit nu per mail of telefoon plaats. Bij fysieke afspraken (op 
uitnodiging van school) worden vooraf triagevragen gesteld. 
Het contact is erg ‘op afstand’ geworden én we doen allemaal ons best om elkaar te blijven zien! 
Schoolreizen en het kamp van groep 8 hebben helaas door corona niet plaatsgevonden.  Ook 
bijna alle excursie konden geen doorgang vinden.  
Alle groepen gingen op ‘Cultuur Avontuur’ en bezochten voorstellingen, bibliotheek en musea. 
Bijna alle groepen hebben een maandsluiting opgevoerd en groep 7 verzorgde de kerstmusical.  
Op 30 juni namen wij afscheid van Meester Theo Ploegaert, die jarenlang als vrijwilliger 
ondersteuning gaf aan leerlingen op het gebied van lezen en rekenen. 
Groep 8 gaf een spetterende eindmusical in drie delen, dit i.v.m. corona. Op een iets aangepaste 
wijze namen zij op donderdag 2 juli afscheid van de JvS - uitgezwaaid door de hele school. 
Op vrijdag 3 juli namen we afscheid van Susan van der Zee, onze collega die na 42 jaar onderwijs 
met keuzepensioen ging. De familie van Borre had een geweldige BBQ voor ons allemaal 
georganiseerd. 
 
Onderstaande naschoolse activiteiten vonden plaats vanaf december 2019: 
Dompvloet verzorgde typecursus voor leerlingen uit groep 6-7-8. 
Juf Nicolien gaf blokfluitles aan leerlingen uit groep 4 en 5. 
Mad Science verzorgden naschoolse technieklessen.  
De school werd verhuurd aan Auticafé, Mindfulness, Leespraat, Igram en Vokaal Kabaal. 
Een docent van het dyslexiebureau RID uit Alkmaar heeft op de JvS iedere dinsdag kinderen van 
diverse basisscholen uit Castricum begeleid.  
We hebben van diverse opleidingen stagiaires begeleid: ROC en PABO  en van Hogeschool 
Amsterdam Ook waren er weer enkele oud-leerlingen te gast voor hun maatschappelijke stage. 
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8.  Ontwikkelpunten voor schooljaar 2020 - 2021 

    Waar gaan we komend schooljaar aan werken: 
1. Zicht op kwaliteit: afnemen van kwaliteitskaarten volgens het schema van de ISOB 
2. Leerlingenzorg: referentieniveaus, executieve functies en TOP dossier  
3. Teamtraining en Collegiale Consultaties Teach like a Champion  
4. Invoeren rekenmethode Wereld in getallen voor groep 7  
5. Invoeren technisch leesmethode Karakter groep 4 t/m 6 
6. Borging en ervaringen delen m.b.t. de ingezette nieuwe methodes  

 
 

Met elkaar stralen we iets speciaals uit en dat willen we graag zo houden! 
Een “Gezonde school” volop in beweging, waar samen werken, samen spelen en 
samen onderzoeken in een sfeervolle en uitdagende omgeving mogelijkheden biedt 
voor een optimale brede ontwikkeling. 
 
 
 

 
 
Met dit team zijn we het schooljaar 2020-2021 gestart: 
 
Zittend v.l.n.r: 
Inge Tip, Janneke Groenland, Carla Riethorst (DI), Jutta Garali, Amanda Vessies (OA) en 
Anja Nuijten (OA) 
 
Staand daarachter v.l.n.r.: 
Nathalie Camps (OA), Daniëlle Kemperink, Jolanda Slokker, Janneke Admiraal, Ellen 
Glotzbach, Maaike Adama van Scheltema, Tanya Kruijver, Marjan Burger en Duncan van 
Hagen 
 
Bovenste rij v.l.n.r.: 
Mirelle Wendelgelst (IB), Gerda Veldt, Karin de Groot, Stefan van Unen, Lianne Koopman 
en Dave Boonkamp (OA) 
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