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1. Inleiding 

Ieder jaar wordt een jaarverslag opgesteld om 
belanghebbenden te informeren over de stand van 
zaken en belangrijke ontwikkelingen in de school. In 
dit verslag wordt teruggekeken op het schooljaar 
2021-2022. We rapporteren over: 

 de stand van zaken van de kwaliteit van 
het onderwijs, vanuit het jaarplan; 

 de uitstroomgegevens van de 
schoolverlaters;   

 de bestendiging van de schoolverlaters; 
 de ontwikkelpunten en de speerpunten 

voor 2022-2023. 
 

 

 
 

2. Bijzonderheden  

Schooljaar 2021-2022 was wederom een jaar wat in 
het teken heeft gestaan van COVID-19. Na langdurig 
werken binnen gestelde maatregelen vanuit het 
RIMV en twee periodes van sluiting van de scholen,  
ging de school in februari 2021 weer volledig open. 
Met het oplopen van het  aantal besmettingen is de 
kerstvakantie van 2021 een week vervroegd. De 
Muldersteeg heeft tijdens de schoolsluiting de deur 
zo veel als mogelijk open gehouden voor opvang 
van alle leerlingen. Dit is wederom het streven 
mocht het virus weer toenemen komend 
schooljaar.  
 

3. Evaluatie jaarplan 2021-2022  

In het jaarplan worden de ambities voor het nieuwe 
schooljaar gesteld. Daar worden resultaatafspraken 
aan gekoppeld. Het jaarplan wordt twee keer per 
jaar geëvalueerd met de regiodirecteur. De 
evaluatie heeft plaats gevonden in februari en juni 
2022. In het jaarverslag vindt u de omschrijving van 
de algemene stand van zaken en behaalde 
resultaatafspraken per domein in augustus 2022. 

3.1 Algemeen 

Er is een intensieve samenwerking met JoKi-C. Voor 
kinderen van 4 t/m 6 jaar die in (dag)behandeling 
komen bij JoKi-C, kan De Muldersteeg onderwijs 
bieden.  

De Muldersteeg had op 1-10-2021 209 leerlingen, 
waarvan 23 leerlingen op het MKD. Aan het eind 
van het schooljaar op 31-07-2022 is het aantal 
leerlingen toegenomen: 237 leerlingen, waarvan 27 
leerlingen op het MKD. De leerlingen zijn schooljaar 
2021-2022 verdeeld over verschillende groepen en 
locaties: 9 groepen aan De Muldersteeg, 6 groepen 
aan Slotjesveld, 1 groep op MKD Breda i.s.m. JoKi-C 
en 1 groep op MKD Oosterhout i.s.m. JoKi-C.  
 
Iedere groep krijgt onderwijs van leerkrachten met 
expertise. Zij worden begeleid door de Commissie 
voor de Begeleiding (bestaande uit de schoolleider, 
gedragswetenschappers en intern begeleiders) en 
ondersteund door leerkrachtondersteuners en 
onderwijsassistenten. Algemene ondersteuning 
wordt verzorgd door de administratief medewerker 
en de conciërge. De school wordt aangestuurd door 
de schoolleider.  
 
In december 2021 is een audit op school 
uitgevoerd, waarbij de school een voldoende 
beoordeling heeft gekregen. De onderdelen 
‘didactisch handelen’, ‘toetsing en afsluiting’ en 
‘pedagogisch klimaat’ zijn met een goed 
beoordeeld. ‘De onderwijsresultaten met 
betrekking tot sociale en maatschappelijke 
competenties’ wordt met een onvoldoende 
beoordeeld. Aangegeven wordt dat het 
uitstroomniveau in het ontwikkelingsperspectief 
(OPP) per leerling nog niet is gedefinieerd, 
waardoor de school niet kan bepalen of de leerling 
zich ontwikkelt conform OPP. 
 
In april 2021 is een ouder- en medewerkers 
tevredenheidsonderzoek afgenomen: 
De Muldersteeg behaalt de volgende score: 
Medewerkerstevredenheid 8,0 
Oudertevredenheid    8,2 
 
In april 2022 is een leerlingtevredenheidsonderzoek 
afgenomen.  
De Muldersteeg behaalt de volgende score: 
Leerlingtevredenheid                        7,7 
 
Hieronder vindt u een overzicht met de resultaten 
vanuit het oudertevredenheid-, en 
leerlingtevredenheidsonderzoek.  
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Resultaten oudertevredenheid: 
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Leerkracht  8.9 8.5 + 1% 96% Handhaven 

Onderwijs 8.6 7.9 ++ 0% 98% Sterk punt 

Taxivervoer  8.4 7.5 ++ 2% 92% Sterk punt 

Samenwerkin
g met ouders 

8.3 7.9 + 3% 93% Sterk punt 

Sfeer  8.3 8.0 + 0% 97% Handhaven  

Begeleiding  8.3 7.8 ++ 0% 92% Sterk punt 

Communicatie  8.3 7.7 ++ 3% 96% Handhaven  

Algemene 
ontwikkeling 

8.2 7.7 ++ 2% 92% - 

Sociaal-emot. 8.0 7.7 + 2% 91% Aandacht  
punt 

Voorzieningen  7.8 7.9 0 2% 88% Aandacht  
punt 

Toetsen  7.6 7.5 0 5% 82% Aandacht  
punt 

Omgeving 
school 

7.5 7.0 ++ 9% 83% Aandacht 
punt 

Schoolleiding  8.1 7.6 ++ 0% 95% Verbeter  
punt 

 

 
  
 
 
 
 

 
 

3.2 Resultaten jaarplan 2021-2022  
 

De resultaten vanuit het jaarplan 2021-2022 
worden hieronder beschreven.  
 
Onderwijsproces 
Het aanbod wordt goed afgestemd op de doelgroep 
en bereidt de leerlingen voor op hun 
vervolgonderwijs en de samenleving. De Commissie 
voor de Begeleiding (CvB) stelt voor alle leerlingen 
met grote zorgvuldigheid een 
ontwikkelingsperspectief (OPP) vast. Dit OPP is 
sturend voor het handelen van de leerkrachten. De 
Muldersteeg onderscheidt zich door goed 
klassenmanagement en door het planmatig en 
doelgericht handelen van de leerkrachten. Het 
aanbod wordt gestructureerd en afgestemd op de 
behoeften van de (groepjes) leerlingen. 
Leerkrachten attenderen de leerlingen voortdurend 
op de gewenste leerhouding. Dit resulteert in een 
leerklimaat met actieve en bij hun taak betrokken 
leerlingen. Leerkrachten realiseren de geplande 
onderwijstijd effectief en efficiënt. Binnen het MKD 
werkt de school succesvol samen met JoKi-C. De 
toetsing en afsluiting verlopen zeer zorgvuldig 
(auditrapport december 2021).   
Schooljaar 2021-2022 hebben de volgende 
ontwikkelingen plaats gevonden: 

 De methode voor het vakgebied 
begrijpend lezen is geëvalueerd. Er is voor 
gekozen deze methode voort te zeten.  

 De methode voor het vakgebied Engels is 
geëvalueerd. Schooljaar 2022-2023 wordt 
gestart met een nieuwe methode ‘Take it 
easy’.  

 De methode ‘Wereld in getallen’ is 
geïmplementeerd voor het vakgebied 
rekenen. 

 De methode “Karakter’ is 
geïmplementeerd voor het vakgebied 
technisch lezen.  

 De leraren hebben het aanbod voor 
leerlingen met HB+ verbreed of verdiept  

 De schoolbibliotheek is aangevuld met 
eigentijdse boeken 

 Er is een start gemaakt met een nieuw 
format voor het ontwikkelingsperspectief 
(OPP).  

 Voor iedere leerling is een Chromebook 
beschikbaar 

 Er is een actueel 
schoolondersteuningsprofiel afgestemd 
met het samenwerkingsverband Breda e.o.   
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Schoolklimaat 

Het schoolklimaat is voldoende veilig voor zowel de 
teamleden als de leerlingen. De school heeft 
afgelopen jaar succesvol ingezet op het realiseren 
van een goed ondersteunend en pedagogisch 
klimaat, dat recht doet aan de pedagogische 
behoefte van de leerlingen. Er is sprake van 
respectvolle omgangsvormen en van een 
ontspannen werksfeer. Indien nodig worden 
passende pedagogische interventies ingezet. 
Incidenten worden zorgvuldig afgehandeld met 
aandacht voor alle betrokkenen.  Ook de inrichting 
van de (verschillende) gebouwen is ondersteunend 
aan het pedagogisch klimaat (auditrapport 
december 2021).   
Schooljaar 2021-2022 hebben de volgende 
ontwikkelingen plaats gevonden: 

 In de notitie schoolklimaat is de doelgroep 
omschreven en de (onderwijs)behoeften 
van deze leerlingen. Deze worden vertaald 
in een dagelijkse routine.  

 

Onderwijsresultaten 

Ruim 75% van de leerlingen behaalt het benodigde 
niveau voor de vastgestelde uitstroombestemming 
in het OPP. De school analyseert de leerresultaten 
en verbindt daaraan consequenties voor haar 
onderwijskundig beleid. Voor de sociale en 
maatschappelijke competenties kan de school nog 
niet op schoolniveau aantonen of de leerlingen zich 
volgens verwachting ontwikkelen. Met betrekking 
tot de bestendiging heeft de school nog geen eigen 
norm gesteld, maar uit de verzamelde data blijkt 
wel dat de meeste leerlingen bestendigen 
(auditrapport december 2021).   
Schooljaar 2021-2022 hebben de volgende 
ontwikkelingen plaats gevonden: 

 Er is een beleidsnotitie voor de leergebied 
overstijgende vakken. 
 

Kwaliteitszorg en ambitie 

De school voert het stelsel van kwaliteitszorg uit 
zoals vastgesteld door het bestuur. De Muldersteeg 
kent een voldoende professionele kwaliteitscultuur, 
die ruimte laat voor verbeteringen. De sterke groei 
van het team en de verdeling over de verschillende 
locaties vragen om extra inzet van alle teamleden 
om te kunnen komen tot eenheid, verbinding en 
gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid voor 
het verbeteren van de onderwijskwaliteit. De school 
verantwoordt zich over haar doelen en resultaten in 
een jaarverslag (auditrapport december 2021).   
Schooljaar 2021-2022 hebben de volgende 
ontwikkelingen plaats gevonden: 

 Ontwikkelgroepen zijn ingericht ter 
verbetering en ontwikkeling van het 
onderwijs.  

4. Uitstroom en bestendiging  

In schooljaar 2021-2022 zijn de opbrengsten van de 
schoolverlaters in kaart gebracht. Daarnaast is de 
bestendiging van de schoolverlaters van schooljaar 
2018-2019 en 2019-2020 in kaart gebracht. De 
complexe problematiek op zowel cognitief als 
sociaal emotioneel gebied van de leerlingen maakt 
dat de tussentijdse uitstroom naar regulier 
basisonderwijs beperkt is. De complexe sociaal-
emotionele problematiek zorgt ervoor dat veel 
leerlingen het specifieke aanbod binnen SO nodig 
hebben.  
In schooljaar 2022-2023 zullen de gegevens van 
schooljaar 2020-2021 geanalyseerd worden en de 
gegevens van schooljaar 2019-2020 geregistreerd 
worden. 
 

4.1 Uitstroom 2021-2022 

 
Eind schooljaar 2021-2022 zijn 48 leerlingen 
uitgestroomd naar het V(S)O.  
In het schema zijn de uitstroomgegevens 
weergegeven. 
 

 (V)SO Regulier  Totaal % 

Basisonderwijs  5 0 5 10% 
PRO  2 1 3 6% 
VMBO BBL / KBL 19 3 22 46% 
VMBO GL / TL 5 2 7 15% 
HAVO  10 0 10 21% 
VWO 0 1 1 2% 

Totaal  41 7 48 100% 

 
Van de 48 schoolverlaters behaalt 75% het beoogde 
niveau voor de uitstroombestemming zoals die 
vastgesteld is in hun OPP (2 jaar voor school 
verlaten). 15% zit onder het gestelde niveau; 4% zit 
boven het gestelde niveau en van 6% van de 
leerlingen zijn deze gegevens onbekend.  
 
MKD (tussentijdse) uitstroom  
In totaal zijn 21 leerlingen (tussentijds) 
uitgestroomd vanuit het MKD naar:  
 

 MKD % 

BAO 1 5% 

SBO 6 28% 

SO-4 9 43% 

SO-3 5  24% 

Totaal 21 100% 

 
De CvB kijkt naar de trends en maakt een analyse 
op de opbrengsten om de kwaliteit van het 
onderwijs te verbeteren. 
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4.2 Bestendiging  

Bestendigingsgegevens worden opgevraagd in 

oktober. Derhalve zijn de gegevens van oktober 

2021 de laatste gegevens beschikbaar in de 

bestendiging.  

 

Bestendiging 
uitstroom  
Juli 2018 
26 leerlingen  

Bestendiging 
uitstroom 
Juli 2019 
33 leerlingen  

Bestendiging 
uitstroom 
Juli 2020 
45 leerlingen 
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Het percentage leerlingen dat niet meer op 
dezelfde uitstroombestemming zitten is (m.u.v. de 
uitstroom leerlingen 2018 in oktober 2020) 
constant laag te noemen. De Muldersteeg is 
tevreden met de bestendiging, al is het voor een 
steeds hoger percentage leerlingen niet bekend of 
zij nog op dezelfde uitstroombestemming zitten, in 
verband met het niet delen van gegevens met 
betrekking tot de wet AVG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Resultaatafspraken jaarplan 
2022-2023 

Vanuit het schoolplan, evaluatie van het jaarplan 

2021-2022, het toezichtkader, de resultaten van de 

audit en het onderzoek van de inspectie, de 

gegevens m.b.t. het LTO en OTO, de analyse van de 

leeropbrengsten, analyse van de 

leerkrachtcompetenties en de input van het team is 

het jaarplan 2022-2023 geformuleerd.  

 

Onderwijsproces 
 ‘Burgerschap’ is onderdeel van het 

onderwijsaanbod op De Muldersteeg. 
 De methoden voor taal en spelling zijn 

geëvalueerd en indien nodig vervangen 
 De methode voorbereidend lezen wordt 

geëvalueerd en indien nodig vervangen 
 De methode voor muziek wordt 

geëvalueerd en indien nodig vervangen 
 Voor 50% van de leerlingen is het OPP-plan 

ter vervanging van het kerndocument 
opgesteld. 

 Er zijn activiteiten opgezet voor creatief 
leren. 

 Er is een verdere uitwerking en verdieping 
op het aanbod HB+ op De Muldersteeg. 
 

Schoolklimaat 
 De dagelijkse routine is beschreven binnen 

de kaders van de notitie schoolklimaat.   
 

Onderwijsresultaten 
 Met betrekking tot LGO de leerroute 

implementeren en borgen, normen stellen 
voor tussentijdse evaluatie, analyse op 
schoolniveau en aantoonbaar maken dat 
leerlingen de school volgens verwachting 
verlaten 

 Er is bovenschools beleid met betrekking 
tot toetsen  
 

Kwaliteitszorg en ambitie 
 Uitwerking van de kwaliteitszorg in 

kwaliteitswijzers, - kalenders, en -
documenten 

 



 

 


