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Voor u ligt ons jaarverslag van 2020. In dit verslag kijken we terug op de
gebeurtenissen die in 2020, zowel in als buiten de klas, plaatsvonden.
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Het kalenderjaar 2020 zal de geschiedenis in gaan als het jaar waarin
het COVID-19 virus de samenleving en ook het schoolleven ernstig ont-

wrichtte. Begin maart moesten we de schooldeuren sluiten en startte

een intensieve periode van thuisonderwijs met daarna nog een periode
waarin halve groepen naar school mochten komen. Niemand was voor-

bereid op deze manier van werken en alles moest in de praktijk ontdekt
en geleerd worden. Een eerste, maar ook een tweede golf van besmet-

tingen ging over ons land. Toch bleef onze school en bleven de gezinnen

van onze school relatief gespaard. Enkele gezinnen verloren geliefden

en bekenden als gevolg van het virus en maakten een bange periode van
grote zorgen door. Onze gedachten gaan naar hen uit. Ook naar andere
gezinnen die aan het graf moesten staan of een zorgvolle periode doormaakten. De periode van thuisonderwijs heeft veel van u als ouders, jullie als leerlingen en ons als team gevraagd. Toch hebben we juist ook

in deze periode de verbondenheid van ‘Samen is Goud(s)waard’ mogen
ervaren. We mochten nieuwe collega’s, leerlingen en ouders welkom he-

ten, maar namen ook weer afscheid van anderen die soms jaren bij onze
school betrokken waren. In dit jaarverslag hopen we het één en ander op
een rij te zetten.

Ook dit jaar mogen we dit voorwoord weer eindigen met onze dank aan
Hem die ons, juist ook in 2020, Zijn trouwe zorg en nabijheid niet onthouden heeft. Ondanks al onze zonden tegen Hem, onze naasten en onszelf

heeft Hij onveranderd voor ons gezorgd. Elke dag gaf Hij genadetijd en

dag na dag mocht Zijn Woord centraal staan op onze school. Aan Hem
daarom aan het begin van dit jaarverslag alle dank en eer.
We wensen u veel kijk- en leesplezier!

M. Provily
Locatiedirecteur
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2020 in cijfers

Onze leerlingen
Waar kwamen ze
vandaan...

Numansdorp
3

Goudswaard
59

Piershil
6

In- en uitstroom
schooljaar 2018-2019

... en waar gingen
ze naartoe?

* Leerlingaantallen van groep 1

Uitstroom
VO

per 1-10-2020

-6

12

Verhuizing

Verhuizing

3

Instroom
4-jarigen*

7

Gegevens per 01-10-2020

1

In 2020 vertrokken de kinderen naar de
volgende typen scholen van voortgezet
onderwijs.

Andere
school

3

Prognose
leerlingaan

voor kome

nde schoolj

66

64

HAVO

tallen

aren

60
60

59

MAVO/HAVO
MAVO
VMBO G

2020 2021

2022 2023
2024

VMBO-B
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Verenigingsnieuws
Als vereniging werd ook dit jaar weer aan gezamen-

De locatieraad heeft op 2 maart 2020 een lokale le-

lijke ontwikkelingen gewerkt. De twee hoofdthe-

denvergadering georganiseerd. De notulen en het

ma’s uit de voorgaande jaren stonden ook dit jaar

jaarverslag werden doorgenomen en de verkiezing

weer centraal.

van leden voor de oudercommissie en Lokale Raad
heeft plaatsgevonden. Dhr. A. (Arie) Knöps werd op

Het onderwijs aan meer- of hoogbegaafde leerlin-

de vergadering formeel gekozen tot lid van de Lo-

gen, kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong en

kale Raad. Met toestemming van de leden was hij

de zorg voor leerlingen met een stoornis binnen het

al eerder met de werkzaamheden gestart. Binnen

autistisch spectrum stond centraal. In overleg met

de oudercommissie namen we afscheid van mevr.

elkaar werd het beleid op de eerste twee groepen

J. (Jeanet) Izelaar en mevr. R. (Rianne) van Steensel.

verder aangescherpt en verbeterd. Met betrekking

Mevr. H. (Heidi) Roos werd gekozen als nieuw lid. We

tot de laatstgenoemde groep werd de nascholing

zijn Jeanet en Rianne erkentelijk voor hun jarenlange

vervolgd. Deze moest door het COVID-19 virus online

inzet en heten Heidi van harte welkom. Door de heer

gegeven worden.

Kleinbloesem werd na de pauze een lezing gegeven
over zijn werk in Peru en Cuba.
Per 31-12-2020 telt de vereniging 59 leden.

Ouders aan het woord
“Het thuisonderwijs tijdens de lockdown was
goed geregeld! Ideaal dat de lessen via
Snappet gemaakt konden worden en de
begeleiding van de leerkracht hierbij was super!
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Onderwijs & resultaten
Door de lange periode van thuisonderwijs en ge-

tijdens het werken een korte lijn onderhouden en bij

deeltelijk onderwijs op school werd besloten geen

meerdere fouten kon op een snelle manier extra uit-

CITO Eindtoets af te nemen in groep 8.

leg gegeven worden.

In de groepen 1 t/m 8 werden in januari/februari de
eerste toetsen van CITO gemaakt. In verband met
de thuiswerkperiode werd de tweede afname van
mei/juni verschoven naar oktober. Met name deze
tweede afname liet een wisselende vooruitgang in
de ontwikkeling zien. Aan sommige leerlingen had
het thuisonderwijs, en daarmee veel één op één begeleiding, goed gedaan. Deze leerlingen lieten een
goede groei zien. Andere leerlingen maakten door
het thuisonderwijs een verminderde groei door. Over

“In verband met de
thuiswerkperiode werd
de tweede afname van
mei/juni verschoven
naar oktober.”

het algemeen kunnen we zeggen, dat de gevreesde

De kleuters werken in periodes van gemiddeld 6

achterstand erg meegevallen is.

weken aan diverse thema’s. Binnen deze thema’s
worden taal-, reken- en sociale doelen aangeboden.

Leerling aan
het woord:

“Het was fijn toen ik
met andere meisjes
vriendinnen werd in
de klas.
10
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Dagelijks wordt er instructie gegeven voor de hoofd-

Ook wereldoriëntatie komt door het thematische

vakken. De verwerking van deze doelen vindt vanaf

werken ruimschoots aan bod. Wekelijks krijgen de

groep 4 plaats in Snappet. Dit jaar werd voor elke

kleuters ook een Engelse les aangeboden.

leerling een Chromebook aangeschaft. De voortgang in ontwikkeling kan zowel door de leerling zelf

Schoolbreed wordt er aandacht besteed aan de om-

als door de leerkracht direct tijdens de les gevolgd

gang met elkaar en de zorg voor jezelf met behulp

worden. Op deze manier kan effectief extra instruc-

van de aspecten uit Onderwijs Vraagt Leiderschap.

tie gegeven worden. Voor de zaakvakken worden

Elke week staat in de hele school één van de aspec-

diverse methoden gebruikt en werken de leerlingen

ten centraal. Dit aspect komt ook in de weekopening

in les- en werkboeken. Het werken met Snappet

en -sluiting aan de orde en wordt dan in Bijbels per-

was tijdens het thuisonderwijs, in vergelijking met

spectief geplaatst. Ook krijgen de leerlingen jaar-

het werken uit boeken, een groot voordeel. Ook nu

lijks een aantal lessen aangeboden rond seksuele

konden de leerkrachten het werk van de leerlingen

opvoeding en mediawijsheid.

opgave voor opgave volgen. Via de chatfunctie werd

School met de Bijbel - Goudswaard
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Personeel
Nieuw personeel
In 2020 mochten we mevr. L.J. (Leonie) van der
Scheur welkom heten als nieuwe schoonmaakster.
Omdat in hetzelfde jaar haar zwangerschapsverlof
begonnen is, werd mevr. A. (Rianne) Van Steensel
benoemd als vervanger.
Aan het einde van het jaar werd mevr. M.E. (Marieke) van der Knaap aangenomen als nieuwe directiesecretaresse.

Vertrekkend personeel
We namen afscheid van mevr. A.M. (Marianne) Kleiberg (directiesecretaresse), mevr. L. (Laura) van der
Scheur (schoonmaakster), mevr. J. (Jacoline) Los
(directiesecretaresse) nadat zij om persoonlijke redenen ontslag genomen hadden.

12

Publieksversie Jaarverslag 2020

School met de Bijbel - Goudswaard

Ouders aan
het woord

”Wat er voor mij uit
sprong dit jaar, was
de superleuke actie
van een kerstdiner
organiseren met en
voor de kinderen van
de school! Echt een
feestje voor de
kinderen! Mooi hoe
jullie dit in korte tijd
met elkaar noodge
dwongen gecombineerd hebben met
de kerstviering in
de ochtend.
Complimenten voor
deze organisatie!”
13
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Ontwikkelingen
Ons doel is altijd om zo goed mogelijk onderwijs aan

een toekomst met drie leerjaren in één combinatiegroep.

leerlingen te geven. Dat mag u als ouders tenslotte ook

Op verenigingsniveau volgden we de nascholing van ‘Geef

van ons verwachten. Om dit te kunnen doen volgen we

me de 5’. Deze nascholing is gericht op het vergroten van

regelmatig nascholingen.

onze kennis en vaardigheden in het omgaan met autisme.
Naast deze twee grote nascholingen werden alle collega’s

In 2020 lag de ontwikkelfocus zowel op pedagogische

van de midden- en bovenbouw (opnieuw) getraind in het

vaardigheden als didactische vaardigheden. Onder leiding

werken met Snappet en Holmwoods.

van Wilma Veldhoen, Rekenspecialist van Driestar Educatief, werd een nascholing gevolgd voor rekenen om de di-

Er werd een nieuwe methode aangeschaft voor topogra-

dactische vaardigheden op te frissen en te verbeteren. In

fie, ‘Mijn eigen bosatlas’. Naar aanleiding van de Holm-

de tweede helft van 2020 lag de focus op de leerlijnen bin-

woods nascholing werden de leermaterialen van groep 1

nen rekenen. Hiermee bereiden we ons opnieuw voor op

t/m 4 aangeschaft.

“Hiermee bereiden we
ons opnieuw voor op
een toekomst met drie
leerjaren in één
combinatiegroep.”

16

Leerling aan
het woord:

“Thuis werken is leuk,
omdat je je eigen
willetje kunt doen.
Buitenspelen op
school vind ik fijn.”

Publieksversie Jaarverslag 2020

School met de Bijbel - Goudswaard

17

HOOFDSTUK

HOOFDSTUK

6

7

Kwaliteitszorg
In mei 2016 legde inspectrice mevr. M. Roders een be-

De IB-er legde een groepsbezoek af waarbij de betrok-

zoek af aan onze school. De school werd beoordeeld vol-

kenheid en het welbevinden van de leerlingen werd ge-

gens het nieuwe inspectiekader.

observeerd. De bevindingen werden na afloop met de
leerkracht besproken. De locatiedirecteur legde klassen-

Omdat we al diverse jaren op de Centrale Eindtoets vol-

bezoeken af bij de startende leerkrachten om hen te on-

doende scoren, werd de standaard onderwijsresultaten

dersteunen bij persoonlijke ontwikkelpunten. Ook werden

voldoende beoordeeld. De standaarden onderwijsproces,

er met de teamleden functioneringsgesprekken gevoerd.

schoolklimaat en veiligheid, kwaliteitszorg en ambitie
werden goed beoordeeld. Als eindbeoordeling werd er

De leerlingen vulden twee keer de leerlingvragenlijst

een goed gegeven.

ZIEN in. Met deze vragenlijst werd onder andere de vei-

Sport

dag

ligheidsbeleving van de leerlingen in kaart gebracht. De
uitkomsten van de vragenlijsten leidden bij opvallende
scores tot kindgesprekken.

Ouders aan het woord
“Als we aan 2020 denken, dan komt het thuisonderwijs
bovendrijven. Het werkboekje, Snappet en de Teams
contacten tijdens de coronaperiode. Hoe waardevol dat
je dan een Christelijke school achter je hebt staan. Het
beginnen met een Bijbelverhaal en het overschrijven
van de geloofsbelijdenis. We zullen dit nooit vergeten...
Het gaf een bijzonder gevoel van saamhorigheid.”
18
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Activiteiten

Schoolontbijt

Door de coronacrisis zijn veel activiteiten vervallen.

Ondanks de beperkingen waren opnieuw diverse vrij-

De schoolreis kon niet doorgaan en ook andere acti-

willigers betrokken bij onze school en de activiteiten

viteiten binnen de school werden gecanceld.

die plaatsvonden. Daarom bedanken we ook dit jaar
alle vrijwilligers en de leden van de oudercommissie

Onze jaarlijkse barbecue aan het begin van het

hartelijk voor de geboden hulp. We denken daarbij

schooljaar kon ook niet plaatsvinden. Andere acti-

ook aan de overblijfouders en biebouders met hun

viteiten vonden in aangepaste vorm plaats. Zo werd

coördinatoren die wekelijks veel werk verzet hebben.

het schoolkamp van drie dagen op een locatie elders,

Met dank aan u was dit allemaal mogelijk!

vervangen door een nacht slapen in de school met
allerlei activiteiten op vrijdagmiddag/-avond en zaterdagmorgen.
School met de Bijbel - Goudswaard
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Leerling aan
het woord

“De speurtocht door
de school met juf
Van der Meer was
heel leuk”

Kerstdiner

/2

roep 1

iner g

Plannen voor 2020
In 2021 hopen we met de volgende
punten aan de slag te gaan:

Volgen van verdiepingsnascholingen
van Snappet om het
instrument zo
optimaal mogelijk
te gebruiken.

groep 3/4

Kerstd

8

Vervolgen van
het begeleidingstraject ‘Leerlijnen
Rekenen’ om de
didactiek en
resultaten te
verbeteren.

De renovatie van
de schoolpleinen.

iering

Kerstv

Volgen van een
nascholing rond
Begrijpend Lezen
en/of spelling.
i

std

Ker

22

oep

gr
ner

7/8
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In het jaar 2020 zamelden we geld in
voor de financiële adoptie van een kind

Financiën

via Woord en Daad. Samen bracht dit
€ 600,79 op. Inmiddels hebben we zo
verschillende kinderen ondersteund om
onderwijs te ontvangen.
Naast het inzamelen van het ‘gewone’
zendingsgeld, werd er ook nog een extra actie gehouden. Met klusjeskaarten

Staat van baten en lasten

zamelden onze leerlingen nog eens
€ 415,40 in voor Woord en Daad.

Baten

2020

Begroting 2020

2019

Rijksbijdragen

567.992

538.797

545.325

Overige baten

344

-

147

Totaal baten

568.336

538.797

545.472

Lasten

2020

Begroting 2020

2019

Personeelslasten

450.789

443.574

361.290

Afschrijvingen

24.029

24.430

18.043

Huisvestingslasten

46.566

44.424

6.497

Overige lasten

46.566

33.100

48.224

Totaal lasten

556.106

545.528

434.055

Saldo baten en lasten

12.230

6.731

111.417

Netto resultaat

12.230

6.731

111.416

Resultaatverdeling

2020

Begroting 2020

2019

Algemene reserve

29.161 		

6.731- 		

94.486

Bestemmingsres.
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bekostiging 2019/2020

16.931-

- 		

16.931

Totaal

12.230

6.731-

111.417

Publieksversie Jaarverslag 2020

Leerling aan het woord

“Het meest vond ik fijn dat kerst
wel door kon gaan. Door corona was het anders als eerst.
Het moest in de kerk en er was
niemand bij. In de avond was er
een kerstdiner en daarna nog
marshmallows maken boven het
kampvuur. Het was smullen!”

School met de Bijbel - Goudswaard
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Leerling aan
het woord

“Kamp op school.
We hoorden dat
we niet op kamp
konden en daarna
hoorden we dat
het wel op school
kon. Eigenlijk heb
ik heimwee maar
deze keer voelde
het anders. Ik voelde me thuis bij de
groep en ik wist dat
het wel goed zou
komen. Ik had
die nacht geen
heimwee, maar
juist een goed
gevoel en ik wist
dat ik bij deze
groep hoorde en ik
boelde me echt net
zoals thuis.”
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