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Een woord vooraf  
 

Voor u ligt het jaarverslag 2020-2021 van de Gabriëlschool, waar “Ieder kind is uniek” het motto is. 

Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af te leggen aan betrokkenen en belangstellenden over 

het gevoerde beleid en de resultaten van de school in het afgelopen schooljaar. Het jaarverslag is 

met zorg samengesteld en wij hopen u hiermee zo volledig mogelijk te informeren. Het jaarverslag 

komt op de website van de school en wordt aangeboden aan de medezeggenschapsraad, de SKO en 

de inspectie van het onderwijs.  

 

Sander van Zomeren 

Directeur 
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Onderwijs 

Opbrengsten 
2016: 200,4 
2017: 203,9 
2018: 190,2 
2019: 182,9 
2020: Geen opbrengsten*  
2021: 83 IEP-score 
 
*Voor het schooljaar 2019 2020 zijn er geen resultaten op de eindtoetsbeschikbaar. Er is dat schooljaaar vanwege het 
coronavirus geen eindtoet afgenomen in groep 8. 
De gegeven adviezen kwamen overeen met de scores voor de eindtoets. Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar 
de website van ‘Scholen op de kaart’. 

Schoolontwikkeling 
Schoolplannen 
Vanwege de corona-crisis is de focus op de schoolontwikkeling verschoven. Diverse plannen hebben 
een andere focus gekregen of zijn verlengd. Graag verwijzen wij u naar de evaluatie van het jaarplan 
schooljaar 2020-2021 
 
Inspectiegesprek 
In november 2020 heeft de directie en IB van de Gabriëlschool een gesprek gevoerd met de inspectie. 
Tijdens het gesprek is kwaliteitszorg en schoolpopulatie besproken. Het team en inspectie heeft het 
gesprek als constructief en goed ervaren. De school is dan ook trots op het resultaat van het gesprek.  
 
Corona 
In december 2020 zijn de scholen wederom gesloten en werd er veel flexibiliteit en inzet van het team 
verwacht. Er is onderwijs op afstand gerealiseerd, kinderen zijn in beeld gebracht en er is 
vooruitgekeken voor wanneer de scholen weer open gingen in februari 2021. Het is het team van de 
Gabriëlschool nog beter gelukt om online onderwijs aan te bieden. Zo waren er dagelijks online 
instructies, kon er beter op maat bediend worden en was veel individuele aandacht. Ook heeft de 
Gabriëlschool intensief samengewerkt met andere scholen op de noodopvang te organiseren. 
Daarnaast zijn we in staat geweest om elke schooldag tussen 8.30  en 12.00 opvang te organiseren  
voor de kwetsbare kinderen.  
 
Continurooster 
Uit diverse geledingen kwamen tijden de coronacrisis signalen dat het continurooster dusdanig beviel 
dat de directie besloten heeft om dit nader te onderzoeken. Dat heeft er in geresulteerd dat de school 
in de periode september – februari met een continurooster volgens vijf gelijke dagen bleef draaien. 
Door middel van diverse presentaties en raadplegingen van  diverse geledingen heeft de school 
besloten om volledig over te stappen op een continurooster volgens vijf gelijke dagen (8.30 – 14.00) 
 
NPO subsidie 
In februari 2021 werd duidelijk dat er gelden beschikbaar worden gesteld om de achterstanden  in te 
halen. Een ambitieus plan vanuit de overheid. Het team van de Gabriëlschool heeft dan ook door 
middel van een schoolscan en bestedingsplan dit verder vormgegeven.  

 

https://scholenopdekaart.nl/Basisscholen/9474/Gabrielschool/categorie/Resultaten


Financiën 

Meerjarenbegroting 
Het boekjaar 2020 heeft de Gabriëlschool afgesloten met een overschrijding van € -18.605,-. Begroot 
was een tekort van € -7.962,-. In totaal een overschrijding van € -10.643,-. De overschrijding was vooraf 
niet in gecalculeerd doordat we extra kosten hebben gemaakt door de inzet van extra personeel en 
schoonmaak.   

Arbo 

Ziekteverzuim 
De Gabriëlschool kent een laag ziekteverzuimpercentage van 2,12% over de afgelopen 12 maanden.  
   2017  2018  2019  2020  afg. 12 mnd 
#Medewerkers  30  32  36  40  35 
Med. met verzuim 15  20  17  19  19 
Med zonder vezuim 15  12  19  21  16 
Per. Nulverzuim 50%  38%  53%  53%  46% 
GZVD   5,53  2,34  5,28  24,06  10,03 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Meldingsfrequentie 
De Gabriëlschool kent een laag ziekteverzuimfrequentie van 1,03 over de afgelopen 12 maanden. Wel 
zien we een stijgende lijn, maar dit is verklaarbaar door de Corona-crisis.  

 

Arbo 
Ontruimingsoefening 
In september 2020 is er op beide locaties een ontruimingsoefening geweest en is er aansluitend 
geëvalueerd en is het plan bijgesteld. Op beide locaties verliep de ontruiming goed. 
Ongevallenregistratie 
In het afgelopen schooljaar zijn er twee ongevallen geregistreerd. In beide gevallen hebben we naar de 
huisarts verwezen. 
RI&E 
In maart 2021 is de RI&E geactualiseerd. Alle knelpunten met betrekking tot onroerende zaken zijn 
opgelost.  
Verzuimgegevens van kinderen 
Er was geen sprake van ongeoorloofd verzuim. 

 

Personeel 

Personeelstevredenheid 
In maart 2020 is er onder personeelsleden een vragenlijst afgenomen over welzijn.  
De leerkrachten zijn over het algemeen erg tevreden over de school. Er is een heldere 
taakverdeling, scholing wordt als zinvol ervaren en heerst er een professionele cultuur. Wel wordt 
er werkdruk ervaren en kunnen we met elkaar verder bouwen aan de taakverdeling. 

Scholing 
Een onderdeel van het actieplan was om de scholing meer gekoppeld te laten zijn aan de 
schoolontwikkeling. Dat betekent dat een groot gedeelte van het team zich verder bekwaamd 
heeft de werkwijze van ‘Met sprongen vooruit’. Ook zijn er Bareka kasten aangeschaft ten twee 
collega’s hebben de training hiervoor gevolgd. Ook zijn er vier collega’s die de kanjerlicentie A in 
ontvangst mochten nemen. Het hele team heeft zich verder verdiept in het opbrengstgericht 
werken o.l.v. de IB’ers. Hebben we onder leiding van Berlinda Terlouw ons verder geschoold in het 
rekenen.  

In- en uitstroom personeel 
We hebben één WPO-leerkrachten mogen verwelkomen op school. Wegens ziekte is één van de 
twee nieuwe IB’ers niet gestart en stroomt per schooljaar 2021-2022 in. De IB’er op de locatie 
Bijstergoed heeft aangegeven dat haar werkzaamheden op twee scholen als IB’er complex is en 
heeft om die reden ervoor gekozen om op de andere school werkzaam te zijn.  



Kinderen 

Aantal kinderen 
Op 1 oktober 2020 telde de school 305 kinderen, verdeeld over twee locaties. Aan het einde van 
het schooljaar (16-07-2021) telde school 322 kinderen. De locatie Bijstergoed telt 8 groepen en de 
locatie Kelnarij 6 groepen. Op de locatie Bijstergoed geldt een  stop op het aantal kinderen. Dat 
heeft er toe geleid dat we drie kinderen niet op deze locatie konden opvangen en deze kinderen 
moesten verwijzen naar de andere locatie voor het schooljaar 2021-2022. 

Uitstroomcijfers groep 8 
Afgerond   Aantal % 
Praktijkonderwijs   
Schakelklas PRO / BBL   
Internationale schakelklas   
VSO    1 2.7% 
VMBO-basisberoeps (LWOO) 3 8.1% 
VMBO-basisberoeps  2 5.4% 
VMBO- Bl t/m KL   
VMBO-BL t/m KL (LWOO)   
VMBO-kaderberoeps (LWOO)   
VMBO-basisberoeps   
VMBO- KL-TL   
VMBO GL   
VMBO-kaderberoeps 
SO- Kaderberoeps  4 10.8% 
VMBO-theoretische leerweg 
SO - theoretische leerweg 3 8.1% 
TL / HAVO 
SO- TL / HAVO   3 8.1% 
HAVO     
SO- HAVO   9 24.3% 
HAVO / VWO   5 13.5% 
VWO    7 18.9% 
VWO+   
VWO-tweetalig   
Uitstroom ≤ theoretische leerweg 44% 
Uitstroom ≥ havo/vwo   56% 
Totaal aantal kinderen  37  

Zij uitstroom met reden 
Eén kind is verplaatst naar de Korenbloem in  Putten in afstemming met alle betrokken, inclusief 
het PET.  Twee kinderen zijn verhuisd binnen de gemeente Putten en hebben een school nabij 
gevonden. Twee kinderen zijn verhuisd naar het buitenland.  

Zij instroom met reden 
Drie kinderen zijn ingestroomd i.v.m. een verhuizing. Drie kinderen zijn ingestroomd als 
statushouder en gingen volledig naar de taalklas. Eén kind heeft een overstap binnen de gemeente 
gemaakt naar onze school.  

Aantal verwijzingen SBAO en SO 
Drie kinderen zijn verwezen naar het Speciaal Basisonderwijs (Koningin Emmaschool).  



Ouders 

Oudertevredenheid 
Eenmaal per vier jaar wordt de oudertevredenheidsonderzoeken afgenomen onder ouders. Graag 
verwijzen wij u naar de resultaten van 2018-2019. Deze zijn op te vragen bij de directie van de 
school. Er zijn geen klachten ingediend bij de directeur en/of het SKO.  

 


