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Voorwoord
Voor u ligt ons jaarverslag van 2021. In dit 
verslag kijken we terug op dit kalender-
jaar, naar ontwikkelingen en activiteiten 
die zowel in als buiten de klas plaatsvon-
den. 

Het kalenderjaar 2020 beschreven we in 
het vorige jaarverslag als een jaar dat de 
geschiedenis in gaat als het jaar waarin 
het COVID-19 virus de samenleving en ook 
het schoolleven ernstig ontwrichtte. Het 
kalenderjaar 2021 sluit hier op aan. Het 
schooljaar begon opnieuw met een perio-
de van thuisonderwijs en sloot af met een 
vervroegde kerstvakantie. Daartussen 
lag een schoolperiode waarin sprake was 
van veel beperkingen. Zo waren fysieke 
oudercontacten tot een minimum beperkt. 
We kijken er naar uit om u weer te mogen 
ontmoeten tijdens gezamenlijke activi-
teiten en vieringen. We zijn dankbaar dat 
de oudermorgen in oktober wel door kon 
gaan. Het was fijn om toen weer ouders in 
de school te zien lopen!

Enkele gezinnen verloren geliefden en be-
kenden als gevolg van het virus en maakten 
een bange periode van grote zorgen door. 
Onze gedachten gaan naar hen. Ook naar 
andere gezinnen die aan het graf moesten 
staat 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 verbonden-
heid met elkaar mogen ervaren. 

We mochten een nieuwe collega, nieuwe 
leerlingen en ouders welkom heten, maar 
namen aan de andere kant ook afscheid 
van anderen die soms jaren bij onze 
school betrokken waren.

Opnieuw mogen we dit voorwoord eindi-
gen met onze dank aan Hem die ons, ook 
in 2021, Zijn trouwe zorg en nabijheid niet 
onthouden heeft. Ondanks al onze zonden 
heeft Hij onveranderd voor ons gezorgd. 
Elke dag gaf Hij genadetijd en dag na 
dag mocht Zijn Woord open gaan op onze 
school. Aan Hem daarom aan het begin 
van dit jaarverslag alle dank en eer.

We wensen u veel kijk- en leesplezier!

J.C. (Jankees) de Waal
Directeur a.i.

Mevr. M. (Marina) Provily
Locatiedirecteur
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2021 in cijfers
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Onze leerlingen
Waar kwamen ze vandaan...

Meting 01-10-2021

... en waar gingen 
ze naartoe?

Goudswaard
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In 2021 vertrokken de kinderen naar de 
volgende typen scholen van voortgezet onderwijs.

HOOFDSTUK  1
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Verenigingsnieuws
Als vereniging zijn we gewend om jaarlijks ge-

zamenlijk een studiemoment met alle teams te 

hebben. Door de coronamaatregelen is dit niet 

doorgegaan. Op directie en IB niveau werden er wel 

vergaderingen en overleggen gepland, die deels 

online hebben plaatsgevonden.

De School met de Bijbel te Streefkerk heeft aange-

geven zich te willen aansluiten bij onze vereniging. 

Na een proces van fusiegesprekken zal de school 

zich per 1 januari 2022 bij de verenging aansluiten. 

Met de aansluiting van deze school is de naam 

VCOHW niet meer passend. Daarom zal de vereni-

ging verder gaan onder de naam ‘De Hoeksteen’.

Ander verenigingsnieuws kwam dit jaar uit Put-

tershoek. Na de zomervakantie is daar het school-

gebouw van De Fontein geopend. Deze school 

is ontstaan uit de samenvoeging van de Petrus 

Datheenschool te Puttershoek en de Rehobo-

thschool te Maasdam. In de aanloop naar deze 

samenvoeging is het schoolgebouw in Puttershoek 

grondig verbouwd en uitgebreid.

Op 15 maart 2021 organiseerde de Lokale Raad de 

Lokale Ledenvergadering. Als gevolg van de toen 

geldende coronamaatregelen vond deze in een 

ingekorte versie online plaats. De agenda en notulen 

werden, gezien de omstandigheden, vooraf met alle 

leden gedeeld. 

Voor de herverkiezing van Richard van Leeuwen 

konden de leden voorafgaand bezwaar maken bij de 

voorzitter. Omdat er geen bezwaren werden inge-

diend, werd de herverkiezing van Richard vastge-

steld en blijft hij nog een termijn lid van de LR.

Per 31-12-2021 telt de vereniging 52 leden.

HOOFDSTUK  2
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Onderwijs en resultaten 

Sinds augustus 2020 hanteert de onderwijsinspec-

tie een nieuwe onderwijsresultatenmodel aan de 

hand van referentieniveaus. Met dit model wil de 

onderwijsinspectie een eerlijk oordeel geven over 

de behaalde resultaten van de eindtoets in groep 8 

waarbij rekening wordt gehouden met wat van een 

school verwacht mag worden. Om een eerlijk beeld 

van een school te krijgen, is op basis van diverse 

factoren, een zogenoemde schoolweging vastge-

steld. Daarnaast werkt de inspectie bij de beoorde-

ling van de resultaten met een 3-jaarsgemiddelde.

De referentieniveaus bestaan uit het niveau 1F en 

het niveau 1S (Rekenen) of 2F (Begrijpend Lezen/

Taalverzorging). Niveau 1F is het fundamentele 

kwaliteitsniveau. Met dit niveau kunnen alle leer-

lingen naar het voortgezet onderwijs. Niveau 1S/2F 

is het algemeen maatschappelijke niveau. Met dit 

niveau kunnen de leerlingen naar mavo, havo of 

vwo. Voor deze niveaus hanteert de inspectie een 

signaleringswaarde die uitgedrukt wordt in een 

percentage. Het percentage voor 1F is voor alle 

scholen 85%, met andere woorden 85% van de leer-

lingen moet het 1F niveau behalen. Het percentage 

voor 1S/2F is afhankelijk van de schoolweging. Dit 

percentage geldt steeds voor het gemiddelde van 3 

groepen 8.

In 2021 werd door groep 8 de CITO Eindtoets 

gemaakt. Met het driejaarlijkse gemiddelde van 

de groepen 8 (2018, 2019, 2021) hebben we op de 

referentieniveaus voldoende gescoord. We zijn dank-

baar voor het behaalde resultaat, zeker gezien de 

periodes van thuisonderwijs.

In de groepen 1 tot en met 8 werden de tussentijdse 

CITO toetsen gemaakt. In verband met de thuis-

werkperiode werd de Midden-afname eind maart 

gemaakt. De Eind-afname werd zoals gewoonlijk in 

mei/juni gemaakt. De schoolanalyse laat een wisse-

lend beeld zien in groei en stagnatie of daling. Met 

name het vak Begrijpend Lezen heeft te lijden gehad 

onder de lange periodes van thuisonderwijs. Daar-

naast zien we bij de lagere groepen in de coronaja-

ren op gebied van Lezen een dalende trend. 

In de groepsbesprekingen bezien we welke interven-

ties nodig zijn om de resultaten te verbeteren.

Dagelijks wordt er instructie gegeven voor de 

hoofdvakken. De verwerking van de lesdoelen vindt 

vanaf groep 4 plaats in Snappet. Elke leerling maakt 

hierbij gebruik van een Chromebook. De voortgang 

in ontwikkeling kan zowel door de leerling zelf als 

door de leerkracht direct tijdens de les gevolgd 
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worden. Op deze manier kan effectief extra instruc-

tie gegeven worden. Voor de zaakvakken worden 

diverse methoden gebruikt en werken de leerlingen 

in les- en werkboeken.

Het werken met Snappet was tijdens het thuisonder-

wijs, in vergelijking met het werken uit boeken, een 

groot voordeel. Ook nu konden de leerkrachten het 

werk van de leerlingen opgave voor opgave volgen. 

Via de chatfunctie werd tijdens het werken een korte 

lijn onderhouden en bij meerdere fouten kon op een 

snelle manier extra uitleg gegeven worden via de 

chat of via de Teams verbinding.

De kleuters werken in periodes van gemiddeld 6 

weken aan diverse thema’s. Binnen deze thema’s 

worden taal-, reken- en sociale doelen aangeboden. 

Ook wereldoriëntatie komt door het thematische 

werken ruimschoots aan bod. Wekelijks krijgen de 

kleuters een Engelse les aangeboden.

Schoolbreed wordt er aandacht besteed aan de om-

gang met elkaar en de zorg voor jezelf met behulp 

van de aspecten uit Onderwijs Vraagt Leiderschap. 

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

ten centraal. Dit aspect komt ook in de weekopening 

en -sluiting aan de orde en wordt dan in Bijbels 

perspectief geplaatst. 

Ook krijgen de leerlingen jaarlijks een aantal lessen 

aangeboden rond seksuele opvoeding en mediawijs-

heid.
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Personeel

Nieuw personeel
Voor de vervanging van het zwangerschapsverlof van 

mevr. M. (Marije) van der Meer benoemden we mevr. 

E. (Ellenmee) den Boer. Zij volgt de duale opleiding 

van de PABO. Na de vervangingsperiode werd haar 

contract verlengd.

Schoolervaringen 
van...
Coördinatoren‘Schoolbieb’ 
aan het woord

Begin 2010 is de schoolbibliotheek opgericht door 

een aantal enthousiaste ouders. In de opstartfase 

was dit in samenwerking met christelijke bieb Tolle 

Lege uit Numansdorp.

Na vijf jaar zijn we zelfstandig verder gegaan. Van 

het abonnementsgeld schaffen we jaarlijks nieuwe 

boeken aan. We betrekken hierbij ook de leerlingen 

en vragen welke boeken zij leuk vinden of welke 

series we kunnen aanvullen. Dit wordt met veel en-

thousiasme gedaan en stimuleert de leerlingen om 

vaker boeken te komen lenen.

Elke donderdagmiddag is er een gezellige sfeer in 

de bibliotheek als de kinderen lekker rond komen 

neuzen tussen de boeken. Zelfs bij de kleuters is het 

feest als ze weer naar de bieb mogen. 

Dit alles stimuleert ons als vrijwilligers om nog vele 

jaren hiermee door te gaan.

Coördinatoren Andrea Huijser 
en Marjan Weeda
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Ontwikkelingen

Ons doel is altijd om zo goed mogelijk onderwijs 

aan leerlingen te geven. Dat mag u als ouders ten-

slotte van ons verwachten. Om dit te kunnen doen 

volgen we nascholingen om de kwaliteit van ons 

onderwijs te verbeteren. In 2021 lag de ontwikkel-

focus opnieuw op zowel de pedagogische als de 

didactische vaardigheden. 

Onder leiding van Wilma Veldhoen, Rekenspecialist 

van Driestar Educatief, werd de nascholing vervolgd 

voor rekenen om de didactische vaardigheden en de 

kennis van de leerlijnen op te frissen en te verbete-

ren. 

De midden- en bovenbouw leerkrachten volgden 

zowel de basis- als de verdiepingstraining van Snap-

pet. Aan een gedeelte van de basistraining namen 

ook de onderbouw leerkrachten en de onderwijsas-

sistenten deel. Deze trainingen zijn gericht op het 

kennen van de mogelijkheden van het programma 

(basis) en het passend kunnen inzetten van het pro-

gramma in het onderwijs in het geven en verlengen 

van de instructies, het bieden van passende verwer-

kingsstof en het sturen op resultaat (verdieping).

Jaarlijks wordt met het instrument ‘ZIEN’ de sociaal 

emotionele ontwikkeling van kinderen in kaart 

gebracht. Om de kennis rond dit instrument te ver-

sterken werd als team een nascholing gevolgd.

In groep 3 werd de taalmethode ‘Taalfontein’ 

vervangen door de vernieuwde versie ‘Taaloceaan’. 

De leerkrachten van deze groep zullen ook een 

implementatietraining volgen, zodat ze de methode 

optimaal kunnen gebruiken.

“Ons doel is altijd om zo 
goed mogelijk onderwijs 
aan leerlingen te geven.”

13School met de Bijbel - GoudswaardPublieksversie Jaarverslag 202112



In juni 2021 werd door Driestar Educatief een audit 

uitgevoerd. De kwaliteitsgebieden van het inspec-

tiekader waren leidend in deze audit. De auditoren 

voerden gesprekken met de locatiedirecteur, Intern 

Begeleider en met ouders, leerlingen en teamle-

den. Naast veel voldoende beoordelingen werden 

er ook een aantal ontwikkelpunten aangegeven. 

Enkele van de genoemde ontwikkelpunten zijn de 

afstemming tussen school en ouders en het leider-

schap in de school. Hiervoor was verder onderzoek 

onder de ouders gewenst.

Gezien de aard van de opdracht, de beperkte be-

lastbaarheid van Marina Provily (locatiedirecteur) 

en de extra inzet van tijd en energie die nodig is 

om dit onderzoek te doen en het verbeterproces te 

leiden, is besloten om een aanpassing te doen in de 

schoolleiding. Daarom is Jankees de Waal (direc-

teur a.i.) aangetrokken om in het schooljaar 2021-

2022 het verbeterproces te leiden en de leiding over 

de school te dragen.  

De Intern Begeleider (IB) legde groepsbezoeken af 

waarbij de betrokkenheid en het welbevinden van 

de leerlingen werd geobserveerd. De bevindingen 

werden na afloop met de leerkracht besproken. 

Op diverse momenten in het schooljaar vinden er 

Kwaliteitszorg

groepsbesprekingen tussen de IB en de leerkracht 

plaats. Tijdens deze bespreking wordt de voortgang 

van de groep en de individuele leerlingen besproken. 

Samen wordt gekeken welke zorg er in de komende 

periode nodig is en hoe deze gegeven gaat wor-

den. Indien nodig wordt op individueel niveau extra 

hulp ingeschakeld van de orthopedagoog (Driestar 

Educatief) en de Ambulant Begeleider (Berséba). 

Daarnaast is er extra ondersteuning van de logope-

diste, de schoolmaatschappelijk werkster (Stichting 

De Vluchtheuvel) en het Jeugdteam.

De locatiedirecteur legde bij elke leerkracht een 

klassenbezoek af gericht op het competentieprofiel 

voor het onderwijzend personeel. Deze bezoeken 

werden samen met de leerkracht nabesproken. 

De startende leerkrachten werden door middel van 

klassenbezoeken begeleid bij persoonlijke ontwik-

kelpunten. 

Om de veiligheids- en pestbeleving van onze 

leerlingen te monitoren vulden zij vanaf groep 5 de 

leerlingvragenlijst van ZIEN in. De uitkomsten van 

de vragenlijsten leidden bij opvallende scores tot 

een kindgesprek of tot een groepsbrede aanpak van 

de signalen. 

Opnieuw zijn veel activiteiten in 2021 door de 

coronamaatregelen vervallen. De schoolreis kon 

niet doorgaan en ook andere activiteiten binnen 

de school werden gecanceld. Het schoolkamp kon 

gelukkig wel doorgaan, evenals de sportdag en de 

afscheidsavond van groep 8. Het Kerstfeest werd 

opnieuw, zonder ouders en grootouders, gehou-

den in het gebouw van de Hervormde Kerk en was 

online te volgen.  

Activiteiten
Ondanks deze beperkingen waren er ook dit jaar 

diverse vrijwilligers betrokken bij onze school om 

te helpen bij activiteiten. Daarom bedanken we alle 

vrijwilligers en de leden van de oudercommissie 

hartelijk voor hun inzet. We denken daarbij ook aan 

de overblijfouders en biebouders met hun coördi-

natoren die wekelijks veel werk verzetten. Met dank 

aan u was dit allemaal mogelijk!

Met deze fotocollage laten we u graag nog even 

meegenieten van een aantal activiteiten.

Schoolkamp

Schoolkamp

Cavia’s op bezoek

School met de Bijbel - GoudswaardPublieksversie Jaarverslag 202114 15



Plannen voor 2022
In 2022 hopen we met de volgende punten 

aan de slag te gaan:

Vervolgen van 
verdiepings-
nascholingen van 
Snappet 

Volgen van het 
begeleidingstraject 
onder leiding van 
‘Melior Advies’ 
rondom het 
analyseren van 
resultaten 
en het 
geven 

De renovatie 
van de schoolpleinen.

van extra hulp in 
de klas met en zonder 
onderwijsassistenten

Financiën

Financiële cijfers publieke gelden

In het jaar 2021 zamelden we geld in 

voor de financiële adoptie van een kind 

via Woord en Daad. Samen bracht dit 

€459,54 op. Inmiddels hebben we zo 

verschillende kinderen ondersteund 

om onderwijs te ontvangen. 
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 Baten 2021 Begroting 2021 2020

Rijksbijdragen   576.202 546.399 567.992 

Overige overheidsbij-

dragen en subsidies  680 680 - 

Overige baten   4 - 344 

Totaal baten  € 576.886  € 547.079  € 568.336  

 Lasten 2021 Begroting 2021 2020

Personeelslasten 602.524 438.978 450.789 

Afschrijvingen 39.618 26.601 24.029 

Huisvestingslasten 47.732 45.219 46.566 

Overige lasten 43.603 35.100 34.722 

Totaal lasten € 733.477 € 545.898  € 556.106 

Saldo baten en lasten     156.591- 1.181 12.230 

 Netto resultaat  156.590- 1.181 12.230

 Resultaatverdeling 2021 Begroting 2021 2020

Algemene reserve 156.590- 1.181 29.161 

Bestemmingsres. 

bekostiging 2019/2020 - - 16.931-

Totaal € 156.590- € 1.181 € 12.230 



Schoolervaringen van...

Coördinator ‘Overblijven’ 
aan het woord
Half september zijn de vrijwilligers voor het over-

blijven bij elkaar geweest om een oplossing te 

bedenken voor het lastig in te vullen overblijfrooster. 

In verband met het spelen op meerdere pleinen na 

het eten, was het noodzakelijk om twee vrijwilligers 

in te plannen zodat er goed toezicht gehouden kon 

worden.

Gezien de groep aanzienlijk klein is, is er voor geko-

zen om per middag één vrijwilliger in te roosteren 

en de kinderen na het eten alleen op het kleuter-

plein te laten spelen. 

Ook verwachten we dat de ouder meedraait in het 

rooster wanneer hun kind één of meerdere dagen op 

school eet. Hierdoor is ook de groep met vrijwilligers 

groter geworden. 

Tot de herfstvakantie 2021 heeft Trudy de Regt het 

overblijven gecoördineerd. Haar taken zijn overge-

dragen aan Jorien Barendregt.

Vanaf die tijd zijn we van de knipkaarten overgegaan 

op het registreren van de overblijfmomenten. Hier-

van zal rond de kerst- en zomervakantie een factuur 

worden toegestuurd. 

We zijn alle vrijwilligers erg dankbaar dat het op 

deze manier fijn verloopt en we de kosten laag kun-

nen houden.

Coördinator Jorien Barendregt

Schoolervaringen 
van...

Leerkracht ‘Plusklas 
rekenen en taal’ aan 
het woord
Elke maandag geef ik in Goudswaard les aan de 

plusklassen. De leerlingen maken hier uitdagende 

en verdiepende opdrachten voor rekenen en/of taal. 

Hierbij is het ook belangrijk dat je doorzettingsver-

mogen toont en netjes werkt. 

Allerlei onderwerpen komen langs. Bij de reken-

plusklas hebben we het bijvoorbeeld gehad over Chi-

nees rekenen, oneindige getallen en rekenen met 

machten. Bij de taalplusklas kwamen onder andere 

kinderliteratuur, filosoferen en debatteren langs. 

Daarnaast staan elke week op het bord in de gang 

cryptogrammen voor de leerlingen (en de leer-

krachten) om op te lossen. Soms duurt het een paar 

weken voordat het antwoord gevonden is, maar tot 

nu toe is hij altijd opgelost. 

Enthousiast geworden? Los dan de volgende 

rekenopdracht en cryptogram op. Succes!

Groetjes juf De Zeeuw

Hoeveel eenden en geiten?

Cryptogram:
Hebben ze op deze planeet 
een puntneus?

(8 letters)
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Leerlingen aan het woord over de Zorgklas+  

Schoolervaringen van leerlingen

We werken over verschillende thema’s en 

dat helpt je met samenwerken en met kri-

tiek omgaan en dat soort dingen. We gaan 

er elke donderdagmiddag heen en zoals we 

al zeiden werken we er met verschillende 

thema’s. 

We hebben in de eerste tijd al een beleving-

seiland gemaakt en nu zijn we bezig met 

het thema ‘spel’. We moeten een eigen spel 

bedenken. Het is er leuk en het is leerzaam.

Extra uitleg

De zorgklas+ is een kleine groep slimme 

leerlingen met een zorgvraag op sociaal 

emotioneel gebied. Voor deze leerlingen 

wordt er op verenigingsniveau onder an-

dere op donderdagmiddag les gegeven in 

Oud-Beijerland. In de groep zitten leerlin-

gen van diverse scholen.    

Leerlingen aan het woord over 
de extra hulp buiten de klas
Daan Roos (groep 8)

 Wat we doen tijdens RT rekenen: 

• Delen met rest 

• Rekenmachine 

• Getallenlijn 

• Tijd 

• Optellen en aftrekken 

• Breuken 

Eerst bespreken we dit met de hulpjuf tijdens de RT tijd, 

meestal één onderwerp per keer, en dan kijken we wat we 

mogen doen in de klas. 

Daarna maken we meestal ons werk in de klas.  

Voor ieder onderwerp hebben we meestal een andere juf. 

We hebben natuurlijk ook verschillende boekjes waar we 

mee werken. 

Als de hulpjuf ziek is werken we meestal met de chat in 

Snappet. Zo kan de hulpjuf het werk online uitleggen. 

Leerlingen aan het woord over 
de extra hulp buiten de klas
Mirjam (groep 8)

Wat we doen tijdens de RT tijd: 

• Tijd 

• Getallenlijn 

• Rekenmachine 

• Breuken 

• Delen met rest

Voor ieder onderwerp hebben we meestal een 

andere hulpjuf. 

Eerst bespreken we één van de onderwerpen 

tijdens de RT tijd, en in de klas mogen we een 

aantal bladzijden in ons werkboekje maken.

We kijken dan hoe ver we komen. Tijd gaat heel 

goed. Eigenlijk alles wel, alleen delen met rest 

is soms nog wel moeilijk. 
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Leerlingen aan het woord over 
de extra hulp buiten de klas
Louise (groep 8)

Wat we doen tijdens de RT tijd: 

• Tijd 

• Rekenmachine 

• Delen met rest 

• Getallenlijn 

• Breuken 

• Optellen en aftrekken 

We hebben meestal voor ieder onderwerp een andere hulpjuf. 

Meestal bespreken we een paar bladzijdes bij de hulpjuf  en in de 

klas mogen we er een aantal van maken. Optellen en aftrekken 

gaat prima en de rest eigenlijk ook wel spelling heb ik ook gehad 

maar dat is nu niet meer nodig. 


