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Inleiding  

Ieder jaar wordt door de collega’s gezamenlijk 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 2020-2021 
 

Een bijzonder jaar 
 
We kunnen weer terugkijken op een bewogen jaar. Ook dit 
jaar hadden we nog te maken met de regels en richtlijnen 
rondom het coronavirus. Er was een korte schoolsluiting 
gekoppeld aan de kerstvakantie. We hebben te maken 
gehad met veel besmettingen bij leerlingen en leerkrachten. 
We hebben alles zo goed mogelijk proberen op te vangen. 
Dit is helaas niet altijd gelukt. Wij willen u bedanken voor 
het begrip wat we ontvangen hebben rondom de situatie 
m.b.t corona. 

 

Evaluatie jaarplan 2021-2022 
 
In het jaarplan worden de ambities voor het nieuwe 
schooljaar gesteld waar resultaatafspraken aan gekoppeld 
zijn.  Het jaarplan wordt twee keer per jaar geëvalueerd en 
besproken met de regiodirecteur. De evaluatie vond plaats 
in februari en juni dit jaar. 
 
Algemeen 
De Singel had op 1 oktober 2021 101 leerlingen. In de loop 
van het schooljaar is dit toegenomen tot 115 leerlingen. De 
leerlingen waren verdeeld over 8 groepen. Iedere groep 
krijgt onderwijs van leerkrachten met expertise. Zij werken 
in de klas samen met assistenten of leraar ondersteuners. Zij 
worden begeleid door de Commissie van de Begeleiding. 
Er is een intensieve en prettige samenwerking met Amarant. 
Voor leerlingen waarbij zorg voorwaardelijk is of waarvoor 
het onderwijs alleen niet voldoende is, is een breed 
onderwijs zorgaanbod in de school aanwezig. 
 
Nieuwe meubels 
In de herfstvakantie hebben we dan eindelijk onze nieuwe 
meubels ontvangen. In de herfstvakantie is er hard gewerkt 
om alles leeg te ruimen en weer opnieuw in te richten.  
Iedereen vindt de nieuwe inrichting erg mooi, maar we 
moesten nog wel even wennen. 
 

Onderwijsproces 
Op de Singel werken we in ontwikkelteams en werkgroepen 
gericht aan de kwaliteit van het onderwijs. Zij nemen u kort 
mee over het proces en de inhoud van afgelopen jaar 
 
De resultaatafspraken voor het nieuwe schooljaar zijn: 
1. De leraren bieden een breed, eigentijds en op de 

kerndoelen gebaseerd aanbod. Het aanbod voor de 
leergebied overstijgende kerndoelen voldoet aan de 
kerndoelen. Tenminste de doelen voor de sociale 
competenties. 

• We hebben een nieuwe methode voor de lessen 
voor de sociaal emotionele leren. Waarin ook 
burgerschap en mediawijsheid de aandacht krijgt. 
Met Kwink geven we groepsbrede aanpak gericht 
op gedrag, veiligheid in de groep, aandacht over 
pesten en sociale veiligheid. 
Het team van de Singel heeft vorig jaar een 
scholing gevolgd om de lessen goed te kunnen 
geven. We hebben in beleid vastgelegd wat we in 
de klassen aanbieden. 
 

 
2. Op onze school geven we traumasensitief les. Dit is 

duidelijk terug te zien in ons pedagogisch handelen en 
opgenomen in de notitie pedagogisch klimaat en notitie 
klassenmanagement 

• We hebben alles opgenomen in de notitie 
pedagogisch en didactisch handelen. Hierin hebben 
we alles afspraken en manieren van werken is 
beschreven. 

3. Het  doelgroepenmodel+ is het middel om de 
ontwikkeling van  de leerlingen nog beter in kaart te 
brengen. 

• Doelgroepenmodel + 
Binnen de school werken we met kerndocumenten. 
Deze documenten gaan we vervangen voor een 
nieuw ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).  
We zijn het afgelopen jaar begonnen met het nieuw 
OPP voor de nieuwe leerlingen. Langzaam zullen 
alle OPP’s van de leerlingen vernieuwd worden. 
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4. Onze didactische werkvormen sluiten goed aan bij de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Van de 
verwerkingsopdrachten is 50% praktisch van aard 

• Begrijpend lezen 
We hebben in de school gekeken naar hoe we meer 
groei en ontwikkeling bij de leerlingen krijgen op 
het gebied van begrijpend lezen. 
Het ontwikkelteam heeft de leerkrachten extra tips 
gegeven. We hebben afspraken gemaakt hoe we 
de leerlingen de strategieën aanleren en hoe we er 
aandacht aan blijven besteden in de klas. 

• Rekenen.  
We hebben veel nieuwe rekenspelletjes 
aangeschaft die we inzetten tijdens de rekenlessen. 

5. We werken met volgens het 4D model: van data naar 
duiden, naar doelen stellen en dan doen. Dit is een 
cyclisch model wat zich telkens herhaald. (de 
gelaagdheid in de school aanbrengen verantwoordelijke 
rol van eenieder benoemen) t.a.v. de kernvakken en de 
sociaal-emotionele ontwikkeling en leren leren. 
 

Vanuit nationaal Programma Onderwijs (NPO) zijn er 
middelen beschikbaar om de ‘achterstanden’ opgelopen 
door de schoolsluiting i.v.m. COVID19 te verhelpen. Deze 
middelen gaan we besteden aan: 
- Extra aandacht op het gebied van technisch lezen 

We hebben binnen en buiten de klas extra ingezet op 
lezen. Veel kinderen hebben met BOUW gewerkt, het 
leesonderwijs wordt mee 
gestimuleerd door de 
leesconsulent en de 
leerkrachten hebben tips 
gekregen voor beter 
leesonderwijs 

- Extra aandacht en een 
passend aanbod voor begrijpend lezen 

- Rekenen 
We hebben het relenaanbod verrijkt met Sprongen 
vooruit. Hierin is het team geschoold hoe we het 
kunnen inzetten. 

- Samenwerkend en bewegend leren 
we hebben dit nog niet bereikt. We gaan hier volgend 
jaar mee verder 

- Executieve functie laten aansluiten bij traumasensitief 
onderwijs 
we hebben dit nog niet bereikt. We gaan hier volgend 
jaar mee verder 

- Digitale technologie 
We hebben voor alle leerlingen op school een laptopje 
waarop ze kunnen werken. Een collega heeft de 
opleiding gedaan tot digi-coach en zij is het onderwijs 

 

 
 
 
 

Schoolklimaat 
Traumasensitief werken 
Binnen de school hebben we concrete afspraken gemaakt 
over hoe we werken in de klassen en in de school vanuit het 
traumasensitief onderwijs. Fijn om duidelijke afspraken te 
hebben, dit zorgt ook voor duidelijkheid naar de leerlingen. 
Dit zorgt dan weer voor een fijn klimaat in de school. 

               
 
Onderwijsresultaten 
We volgen leerontwikkeling van de leerlingen met behulp 
van de CITO-leerlingvolgsysteem. We volgen de leerlingen zo 
op het gebied van technisch lezen, spelling, begrijpend lezen 
en rekenen. 
De inzet vanuit de NPO-middelen heeft ervoor gezorgd dat 
de resultaten gericht op rekenen zijn verbeterd. 
We houden de aandacht vast op technisch lezen, hebben 
concrete afspraken gemaakt voor begrijpend lezen. 
We zullen in het komende schooljaar het hele curriculum 
Nederlandse taal samen met een externe partner opnieuw 
bekijken en er invulling aangeven. Zodat het beter aansluit 
bij de leerlingen 

De vorderingen op het gebied van Leren Leren en Sociaal 
Gedrag worden ook bijgehouden door middel van het 
registratiesysteem wat hoort bij de Leerlijnen. Uit de analyse 
blijkt dat een goede normering van de resultaten nog 
ontbreekt. De resultaten kunnen per leerling goed worden 
geanalyseerd. Voor de analyse op groep en schoolniveau is 
dit nog lastig. Als er meerdere jaren mee gewerkt is kunnen 
we mogelijk de resultaten met andere jaren vergelijken. Hier 
wordt op bovenschoolsniveau aan gewerkt.   
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Leerling tevredenheidsonderzoek 
In mei 2022 is er een leerlingtevredenheidsonderzoek 
afgenomen: 
 

Leerlingtevredenheidsonderzoek 7.5 

 
We hebben goede scores hebben gekregen van de 
leerlingen, vooral op de aspecten begeleiding, leerkrachten, 
pedagogisch medewerker en extra activiteiten.  
Positief om te lezen is dat op het gevoel van veiligheid een 
score 8 wordt behaald. Toch valt het op dat het thema 
'pesten’ terugkomt als ontevreden punt en ook bij de items 
van gevoel van veiligheid. Onze antipest-coördinator gaat er 
samen met het team een speerpunt van maken. Het positief 
formuleren en extra aandacht te geven aan de groepssfeer, 
iedereen hoort erbij.  

 
 
Kwaliteitszorg en ambitie 
We hebben aan op 4 en 6 juli een audit gehad op de Singel. 
We hebben een mooie voldoende behaald! Wij zijn er erg 
blij mee. 
We hebben ook tips en adviezen gekregen om het nog beter 
te kunnen doen. We gaan dat goed analyseren en daar gaan 
we volgend jaar mee starten. 
 
Financiën 
De financiële situatie op de Singel is stabiel. We hebben dit 
jaar voor de leerlingen die het behoeft een hogere 
bekostiging kunnen aanvragen. Dat zorgt dat we meer 
ondersteuning kunnen bieden in het onderwijsaanbod. 
 

Personeel 
We hebben het afgelopen jaar als 
team verder kunnen bouwen aan 
de professionele cultuur.  
We hebben afscheid genomen 
van 3 collega’s, maar we hebben 
er, mede door de groei van de 
school, 9 collega’s terug 

gekregen. We kunnen met een gerust hard het jaar 2022-
2023 starten. 
Binnen de school bieden we steeds meer de mogelijkheden 
tot persoonlijke ontwikkeling. We hebben 2 collega’s die als 
zij-instromer voor de klas staan. Hel fijn dat zij zich laten 
omscholen. We begeleiden dit proces goed.  
 
 
 
 
 

Samenwerking  
De samenwerking met Amarant verloopt nog steeds erg 
goed. Er zijn duidelijke lijnen binnen de school op de 
verschillende niveaus.   
Het afgelopen jaar zijn we met elkaar in gesprek gegaan over 
hoe we de samenwerking en het aanbod nog beter kunnen 
laten aansluiten op de vraag. Is het huidige aanbod nog 
passend, wat moeten we eventueel aanpassen. We hebben 
gekozen om voor het jonge kind, 
groep 1 t/m 3, een intensief 
aanbod te creëren aan de 
Middellaan. 
We kunnen samen steeds beter 
aansluiten bij de behoefte en de 
hulpvraag van de leerlingen. We 
zorgen voor een steeds beter op 
maat aanbod. 

 
Huisvesting 
Door de leerlingen groei hebben we gezocht naar extra 
lokalen. We hebben in goed overleg samen met Amarant 
gezocht naar de lokalen. Op het terrein van Amarant, 
Middellaan, stonden leefgroepen leeg. We hebben samen 
onderzocht of deze groepen geschikt waren als lokalen. 
Hierover hebben we positief kunnen besluiten. In de 
zomervakantie wordt er geschilderd, een nieuwe vloer 
gelegd en aan alle voorwaarden voldaan om in school jaar 
2022-2023 goed te kunnen starten. 
 
 

Evaluatie NPO 
 

ICT 
Het afgelopen jaar hebben we vanuit de NPO-middelen voor 
alle leerlingen een Chromebook kunnen aanschaffen. We 
hebben intern een digi-coach opgeleid die de leerkrachten 
heeft ondersteund bij de inzet van ICT in het onderwijs.  
Samen met het team hebben we ook een duidelijk visie 
opgesteld voor het ICT-onderwijs op de Singel. 
Volgend jaar gaan we verder met een verdieping op ICT in 
de school 
 
Leesonderwijs 
We hebben een lees coördinator ingezet die extra ingezet 
heeft op het leesonderwijs. Ze heeft individueel met de 
leerlingen gelezen, onderzoek gedaan naar het 
leesonderwijs in de school, bouw heeft ze in de school 
geïmplementeerd. 
Volgend jaar gaan we in de klassen aan de gang met de 
bevindingen uit het onderzoek en ook bouw wordt 
doorgetrokken in de klas. 
 
 
Rekenonderwijs 
We hebben Met Sprongen Vooruit aangeschaft. Met 
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Sprongen Vooruit is een programma voor rekenen en 
wiskunde in het primair onderwijs. Het programma is 
gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, 
voortschrijdende inzichten op het gebied van didactiek, 
pedagogiek en reken-wiskundeonderwijs. 
 
Het programma omvat uitgebreide reken-wiskunde 
didactische nascholing, een breed palet aan reken-
wiskundelessen, educatieve rekenspellen en 
oefenmaterialen. Inhoudelijk 
onderscheidt het programma zich 
van methodes en materialen door 
de klassieke interactiviteit, 
coöperatieve spelvormen, 
bewegend leren rekenen, en 
het honoreren van inbreng van 
leerlingen door het maken van 
eigen producties. 
 

Begrijpend lezen 
Het afgelopen jaar hebben we onderzocht hoe we het 
begrijpend lezen onderwijs kunnen verbeteren. We hebben 
goed in kaart gebracht hoe we het nu doen en waar we wat 
te verbeteren hebben. We hebben afspraken gemaakt voor 
de korte termijn. Voor de lange termijn nemen we 
begrijpend lezen mee in ons onderzoek naar het passende 
aanbod van de Nederlandse taal op de Singel. 
 
 

5. Uitstroomgegevens 
schoolverlaters 2021-2022 
 
In en Uitstroomgegevens schooljaar 2021-2022 
In totaal waren er aan het einde van het schooljaar 16 
schoolverlaters. In het schema zijn de uitstroomgegevens 
weergegeven. 
 

Uitstroom juli 2022  Aantal  Percentage  

PRO  1 6,25 % 

PRO VSO 3  2 12,5 % 

PRO VSO 4  6 37,5 % 

VSO BBL  6 37,5 % 

VMBO BBL specifiek  1 6,25 % 

Onbekend    

Totaal  16 100 % 

Van de 16 schoolverlaters behaalt 75% het benodigde niveau 
of een niveau hoger. Helaas 25 % heeft een lager 
uitstroomperspectief van 2 jaar voor schoolverlaten. 
De leerling die hoger is uitgestroomd heeft een jaar 
verlening gehad met het doel hoger uit te stromen. Dit is 
gelukt. Voor de leerlingen met een lagere uitstroom geldt 
dat het net niet voldoende was en er in overleg met ouders 
besloten is om voor succes te gaan. 
 

6 Bestendiging schoolverlaters 
 
 
Bestendiging van de leerlingen  
De data m.b.t. de bestendiginggegevens van de afgelopen 
jaren na de eerste en de tweede bestendiging zijn als volgt: 
 

1e Bestendiging uitstroom juli 2021 

 

18 leerlingen totaal 
uitgestroomd, waarvan 2 
tussentijds en 16 einduitstroom 

Na 1 jaar bij 
einduitstroom 

Op dezelfde 
uitstroombestemming/leerroute 

1 6,25 % 

Niet meer op dezelfde 
uitstroombestemming/leerroute 

14 87,5 % 

Onbekend  1 6,25 % 

 De eerste bestendiging laat zien dat de leerlingen na de 
eerste bestendiging op de goede plaats zitten.  

 
 

1e en 2e Bestendiging uitstroom juli 2020 

22 leerlingen totaal 
uitgestroomd  

Na  
1 jaar 

Na  
2 jaar 

Boven het niveau van de 
uitstroombestemming/leerroute 

2 
9 % 

 

Op het niveau van de 
uitstroombestemming/leerroute 

19 
87 % 

21 
96 % 

Onder het niveau van de 
uitstroombestemming/leerroute 

  

Onbekend  1 
4% 

1 
4 % 

Het is lastig om voor een groep leerlingen de informatie te 
verkrijgen. Van de gegevens die we ontvangen hebben is het 
resultaat positief. 
 

Resultaatafspraken jaarplan 2022-
2023  
 
Vanuit het schoolplan, evaluatie van het jaarplan 2021-2022, 
het nieuwe toezichtkader, de resultaten van de audit en het 
onderzoek van de inspectie, de gegevens m.b.t. het LTO, de 
analyse van de leeropbrengsten, analyse van de 
leerkrachtcompetenties en de input van het team is het 
jaarplan 2022-20232 geformuleerd. 
 
De resultaatafspraken voor het nieuwe schooljaar zijn: 

1. Het kleuteraanbod binnen de Singel is goed 
beschreven en afgestemd op de doelgroep. 
 

2. De huidige doorlopende leerlijnen voor de LGO-
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vakken leren leren, sociaal gedrag en zelfbeeld 
zijn voorzien van een passend aanbod en 
eenduidige afspraken binnen de school. 
 

3. Het aanbod gericht op het curriculum 
Nederlandse taal is vanuit visie opnieuw 
ingericht. 
 

4. De huidige doorlopende leerlijn en afspraken 
voor rekenen wordt geborgd en geïnnoveerd met 
de laatste ontwikkelingen. 
 

5. Het traumasensitief klimaat is zichtbaar binnen 
de school. 
 

6. Het beleid gericht op alle opbrengsten en de 
analyse op school, groep en leerling niveau is 
uitgewerkt en geïmplementeerd. 
 

7. De samenwerkingsvormen van Amarant en de 
Singel zijn beschreven. 
 

8. Teamscholing gericht op communicatie met 
ouders en ouderbetrokkenheid. 

 
 
Vanuit nationaal Programma Onderwijs (NPO) zijn er 
middelen beschikbaar om de ‘achterstanden’ opgelopen 
door de schoolsluiting i.v.m. COVID19 te verhelpen. Deze 
middelen gaan we besteden aan: 

- Extra aandacht op het gebied van technisch lezen 
- De leraren hebben voldoende tijd en aandacht 

kunnen schenken aan de ontwikkeling van hun 
leerlingen m.b.t. Rekenen en Wiskunde 

- Executieve functie laten aansluiten bij 
traumasensitief onderwijs 

- De leraren hebben voldoende tijd en aandacht 
kunnen schenken aan de ontwikkeling van hun 
leerlingen m.b.t. Taalonderwijs 

- De leraren hebben voldoende tijd en aandacht 
kunnen schenken aan de ontwikkeling van hun 
leerlingen m.b.t. het leren lezen 
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