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Inhoud 

1. Stand van zaken Zwerm 2019-2020 - jaarverslag: de cijfers 3 

a. In- en uitstroomgegeven van de leerlingen: 3 

c. Personeelsopbouw: 4 

d. Onderwijs en zorg: 4 

e. ARBO jaarverslag 6 

f. Inzet en evaluatie werkdrukmiddelen 2019-2020 6 

Ondertekening 8 
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1. Stand van zaken Zwerm 2019-2020 - jaarverslag: de cijfers 
 

a. In- en uitstroom gegeven van leerlingen 
b. Tussen- en eindopbrengsten 
c. personeelsopbouw 
d. onderwijs en zorg 
e. Arbo jaarverslag 
f. Huisvesting  
g. Overige bijzonderheden 

a. In- en uitstroomgegevens van de leerlingen: 

Aantal leerlingen op 1 oktober 2019: 64 
Aantal leerlingen op 1 oktober 2020: 62 
Prognose leerlingen op 1 okt. 2021: 61 
*= zelfde ll; tijdelijke plaatsing  

 

 
groep 

1 
groep 

2 
groep 

3 
groep 

4 
groep  

5 
groep  

6 
groep 

7 
groep 

8 
totaal 

Leerlingen  (1 okt 2019) 3 7 5 6 10 8 11 13 64 

leerlingen. Instroom 
basis 

5   1  1   7 

leerlingen. Instroom 
speciaal 

         

leerlingen. Uitstroom 
naar andere basisschool 

         

Uitstroom andere groep          

leerlingen. Naar s.b.a.o.          

leerlingen. Naar s.o.          

Leerlingen naar Eureka          

 

Uitstroomgegevens groep 8 (eind schooljaar 2019-2020): 

Totaal aantal schoolverlaters:13                        Leerlingen, bestemming:  

Vwo 2   vmbo: gemengde leerweg   

vwo / havo    vmbo: kaderberoepsgericht 3 

Havo 2   vmbo: basisberoepsgericht  1 

havo / vmbo theoretische Leerweg 5   Opdc   

vmbo: gemengd – theoretische leerweg    Praktijkonderwijs  

VMBO+ LWOO     

Nieuwkomers naar Schakelklas     
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b. Eindopbrengsten: 

I.v.m. met Corona heeft er geen Eindtoets plaatsgevonden. Hieronder staat de uitslag van 

vorig jaar.

Eindopbrengsten obv eindtoets; onvoldoende/Voldoende 

 

c. Personeelsopbouw: 
leeftijd mannen vrouwen totaal 

 voltijd deeltijd voltijd deeltijd  

15 – 24 jaar      

25 – 34 jaar 1 1 1 2 5 

35 – 44 jaar  1  2 3 

45 – 54 jaar    2 2 

55 – 66 jaar      

totaal 1 2 1 6 10 
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d. Onderwijs en zorg: 

 

juni 2020 
groep 

1 
groep 

2 
groep 

3 
groep 

4 
groep 

5 
groep 

6 
groep 

7 
groep 

8 
totaal 

Leerlingen  (incl instroom) 8 7 5 7 10 9 11 13 71 

Met arrangement       2  2 

Met handelingsplan     4 4  1  9 

Doublures: (afgelopen 

schooljaar voor 2e x in deze 
groep) 

           

Versnellers          

Toelichting: Er zijn groepsplannen voor de volgende vakken: 
● Technisch lezen 
● Rekenen 
● Begrijpend lezen 
● Spelling 
● Gedrag 
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e. ARBO jaarverslag  
Riscio Inventarisatie en Evaluatie: 
Eens per 4 jaar wordt er een rapport RIE gemaakt. Inventarisatie van risico’s en 
gevaren worden hierin aangegeven. Elk jaar voor 1 december levert de directie een 
evaluatie per jaar en een plan van aanpak voor het komende jaar aan. Bijzonderheden 
kunnen hieronder beschreven worden. 

● Plan van aanpak staat in de GoogleDrive 
Verbeterpunten zijn: 

● Binnen de school wordt onvoldoende gedaan om de werkdruk binnen de perken te 

houden.  

● Ik heb in de regel onvoldoende tijd om mijn werk uit te voeren. 

● Ik ervaar onvoldoende mogelijkheden om te pauzeren. 

● Op onze school zijn de taken niet eerlijk verdeeld. 
● De medewerkers voelen zich belast door het beslag dat door het werk wordt gelegd 

op de tijd buiten de overeengekomen les- en taakuren. 

● De medewerkers voelen zich belast door de klimatologische omstandigheden in het 

gebouw (koude, tocht, hitte, gebrek aan frisse lucht, vochtigheid). 

● De taaklast is onevenwichtig verdeeld over alle medewerkers. 
● Wandcontactdozen, stekkers, verdeeldozen en snoeren zijn beschadigd of 

onvoldoende afgeschermd. Er liggen losse snoeren op de grond. 

● De vloerafwerking is niet: antistatisch, geluiddempend, voetwarm, doelmatig te 

reinigen. 

● De temperatuur wordt zowel in de zomer als in de winter als onbehaaglijk ervaren. 
● De leerkrachten zijn niet geïnstrueerd over maatregelen bij brand en ontruiming in het 

gymnastieklokaal. 

●  

Ongevallen en klachten:  
● Zie ongevallenregistratie 

Contact met Arbo Unie: 

●  
Aandachtspunten verzuim leerkrachten: 

●  
Aandachtspunten verzuim leerlingen; schorsing e.d. 

● geen 
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f. Inzet en evaluatie werkdrukmiddelen 2019-2020 

We gebruiken het beschikbare geld van de werkdrukmiddelen om elke leerkracht (na rato van 

aanstelling) 1 dag in de 4 weken uit te roosteren om zonder leerlingen aan het werk te kunnen. 
Evaluatie schooljaar 2019-2020 

De maatregelen/activiteiten die je in samenspraak met het team m.b.t. de werkdrukmiddelen hebt 

genomen/ingezet (financieel en niet-financieel): 1x per 3 weken wordt elke leerkracht (na rato van 

aanstelling) 1 dag uitgeroosterd om aan zijn administratie enz. te werken.  

Zijn de middelen effectief ingezet: Ja.   

Het effect van deze maatregelen op vermindering van de werkdruk (feitelijk en qua beleving) in het 

team: Deze inzet werkt werkdrukverlagend zowel feitelijk als qua beleving.  

Op welke wijze is de inzet van de middelen gemonitord in het team (en MR): Tijdens teamoverleg in 

februari 2020 hebben we een tussenevaluatie gedaan en bleek deze inzet de juiste te zijn. OMR wordt 

in juni geïnformeerd.  

Wat hebben ouders en kinderen er van gemerkt: Ouders hebben gemerkt dat er vaker een invaller 

voor de groep staat. 

Wat zijn de ‘lessons learned’ uit het proces op school: Kijk eerst naar wat werkdrukverhogend wordt 

ervaren, kijk daarna samen naar een oplossing.  
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Ondertekening  
SCHOOL :  OBS De Zwerm 
ADRES :  Dorpsstraat 9b 
  1744 KJ St Maarten 

  

 


