
Van het schoolteam

Geachte ouders/verzorgers en belangstellenden,

Inleiding
Elk schooljaar maken we een jaarverslag waarin we u graag vertellen wat er het afgelopen jaar
gedaan en geleerd is. Allereerst leest u over het onderwijs, daarna komt een bijdrage van het
bestuur, dan van de medezeggenschapsraad en tot slot ziet u de financiële verantwoording van de
ouderraad.

Visie en missie
Wij willen ons geloof vóórleven en in de omgang met elkaar in praktijk brengen. Wij laten ons
daarbij inspireren door de manier waarop Jezus met mensen omging. De school kent de ‘zichtbare
momenten’, aan begin en eind van de dag en rond de christelijke feestdagen. Maar de christelijke
identiteit laat zich niet alleen beperken tot vaste momenten op de
dag en in het jaar. Daarnaar verwijst ons logo. We leren om te
Leven. Leren op school, maar ook kinderen leren om te Leven.
Leven hier op aarde, maar kinderen ook wijzen op leven met God. Hierdoor hopen we een
inspiratiebron te zijn voor onze leerlingen. Inspiratie waarin het christelijk geloof kan wortelen en
uitgroeien, waardoor kinderen geborgenheid ervaren en leren wat vertrouwen is.

Schooltijden
We hebben dit schooljaar weer opnieuw een enquête gehouden over de schooltijden. Door corona
werkten we al een periode met een continurooster, ouders en leerkrachten konden hierdoor
ervaren hoe dit was. De uitslag gaf aan dat er een overduidelijke meerderheid was voor het
invoeren van een continurooster. Vanaf januari 2021 zijn we hier dan ook mee gestart. Om de
leerkrachten een half uur pauze te kunnen geven, zijn er ouders die toezicht houden tijdens de
lunchpauze. Van alle ouders wordt verwacht dat ze hierbij helpen.

Corona
Helaas staat er in dit jaarverslag weer een kopje corona.
Ook dit schooljaar hebben we te maken gehad met een
schoolsluiting. De leerlingen kregen weer thuisonderwijs, ze
kregen instructiefilmpjes opgestuurd van de leerkrachten
waarmee ze hun werk konden maken. Ook waren er
regelmatig online momenten waarop vragen gesteld
konden worden of waarop ze met een groepje een
bepaalde les kregen. We hebben juist in deze tijd erg gelet
op het onderling contact, want de leerlingen misten elkaar
best wel. Op het moment dat de leerlingen weer naar
school mochten hebben we veel aandacht besteed aan het
sociale welzijn, we gebruikten hier onze Kanjertraining voor. We hebben ook een subsidie
ontvangen voor een extra leerkracht die de andere leerkrachten kon ondersteunen door met kleine
groepjes leerlingen te werken. Juf Willemijn heeft deze taak op zich genomen.
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De resultaten van ons onderwijs
Twee keer per jaar, in januari en juni, is de afname van de toetsen van het leerlingvolgsysteem van
Cito. Intern wordt aan het team en het bestuur gerapporteerd hoe de resultaten in de groepen zijn.
Leerkrachten, intern begeleider en directeur kijken kritisch naar de resultaten. Ze gaan met elkaar
het gesprek aan om te zien of er maatregelen nodig zijn voor individuele leerlingen of de hele
groep. De ouders krijgen de resultaten van hun kind bij de rapporten.
De eindopbrengsten zijn de resultaten van de Centrale Eindtoets van groep 8. Deze resultaten
komen ook bij de inspectie van het onderwijs terecht. In 2020 is de Eindtoets niet afgenomen i.v.m.
de coronacrisis. De voorgaande jaren waren de uitslagen als volgt:

Jaar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Score 536,7 537,6 535,2 540,0 537,6 531,5 536,8 xx 537,9

En verder:
● Begonnen we het schooljaar met een kanjerweek.
● Het schoolproject ging dit keer over ‘Kinderboeken’.
● Zijn alle klassen naar het kinderboekenmuseum geweest.
● De ouders zijn door middel van wekelijkse filmpjes op de hoogte gehouden.
● De boekenmarkt was een groot succes.
● Tijdens de dag van de leraar zijn de leerkrachten verwend met ontbijt tasjes.
● Was er één online scholendienst met als thema ‘Vertrouw maar op God’.
● Hebben we tijdens de eerste kunstweek een Kunst Challenge gehouden.
● We weer meededen aan het schoolfruit programma van de EU.
● We hebben waxinelichtjes verkocht voor de actie ‘Licht voor Groenland’.
● In december hebben we een tostidag gehouden voor de leerlingen.
● Hebben Sint en Piet onze school weer bezocht.
● Kwam juf Gerie in januari bij ons werken.
● Leerlingen uit groep 7 wonnen de Tech=Tof quiz.
● We hebben weer post gestuurd naar en gekregen van een school uit Engeland.
● De leerkrachten hebben gekozen voor de nieuwe methode Atlantis voor (begrijpend)lezen.
● De tweede kunstweek ging over Van Gogh.
● Juf Amanda werd verrast met een babyshower door alle klassen toen ze met verlof ging.
● We passen steeds vaker bewegend leren toe in de school.
● De Koningsspelen zijn in het klein wel doorgegaan.
● De Paasviering was in de klas, maar we hebben met elkaar paasliederen op het plein gezongen.
● We hebben lege flessen gespaard om geld op te halen voor ons sponsorkind.
● Schoolreis was dit jaar op en rond de school, er was een vossenjacht,

stormbanen, frietkraam en een superleuke voorstelling en VR experience.
● Bij juf Amanda en Rik is een dochter geboren.
● Juf Kersti heeft haar opleiding voor Remedial Teacher afgerond.
● Juf Marit en juf Rianne hebben de cursus hoogbegaafdheid gedaan.
● Groep 8 heeft de eindmusical in 't Oude Parochiehuis te Mijdrecht

opgevoerd.
● Als bedankje voor alle ouders was er een tour de bbq georganiseerd.
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Vooruitkijken
● We gaan aan de slag met het Nationaal Programma Onderwijs.
● We oriënteren ons op een nieuwe Rekenmethode.
● We krijgen een nieuwe website.
● Dit jaar zullen we intensief aan de slag gaan met het cultuuronderwijs.
● Zullen we verder gaan om het bewegend leren meer plek in ons onderwijs te geven.
● Hopen we op een goed en prettig schooljaar met elkaar!

Namens het team, Amanda Vermeij, directeur

Van het bestuur

Onze school is een vereniging met leden en een bestuur. Het bestuur, dat door de leden wordt
gekozen, bestuurt en handelt zoals in de statuten van de vereniging is vastgelegd. Minimaal één
keer per jaar legt het bestuur verantwoording af aan de leden in een algemene
ledenvergadering.Met de start van dit schooljaar bestond het bestuur uit zes leden, die zowel ieder
afzonderlijk als tezamen, hun verantwoordelijkheden dragen voor verschillende taken, zoals
financiën, huisvesting, federatie en ICT. Wegens persoonlijke omstandigheden heeft de heer C.
Matze, conform de statuten, in februari 2021 zijn bestuurslidmaatschap beëindigd. Hierdoor bestaat
het bestuur uit vijf leden wat statutair het minimum is.
Om de continuïteit binnen het bestuur te borgen, heeft het bestuur de voorzitter, de heer K.S.
Blankestijn, na een achtereenvolgende zittingstermijn van 9 jaar, nogmaals verzocht om zijn
bestuurslidmaatschap met 1 jaar te verlengen. Omdat dit afwijkt van de statuten, is goedkeuring
gevraagd aan alle leden. We zijn dankbaar dat de leden met dit voorstel hebben ingestemd.

Vergaderingen

Aan het begin van het schooljaar heeft het bestuur samen met de directeur de vergaderdata van
negen bestuursvergaderingen vastgesteld. Opnieuw moesten de scholen, vanwege het Coronavirus,
in december 2020 sluiten en kregen de leerlingen thuisonderwijs. Dankbaar zijn we, dat onder deze
bijzondere omstandigheden, de leerkrachten zich extra hebben ingezet om het (thuis)onderwijs
doorgang te laten vinden.

We vergaderden over onderwijskundige zaken, zoals de leeropbrengsten en de aanschaf van nieuwe
lesmethoden en materialen. Tevens worden op het gebied van onderhoud van het schoolgebouw
beslissingen genomen. Verder heeft het bestuur besloten om met ingang van 1 januari 2021 het
continurooster in te voeren.

De door het Coronavirus uitgestelde Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2019/2020 heeft dit
schooljaar op 28 september 2020 plaatsgevonden. Tijdens deze ALV werd door het bestuur aan de
leden verantwoording afgelegd van het gevoerde (financiële) beleid in 2019. Op 1 februari 2021 is
een tussentijdse digitale ALV gehouden. En op 17 mei 2021 heeft een digitale Algemene
Ledenvergadering plaatsgevonden en is door de leden décharge verleend over het gevoerde
(financiële) beleid in 2020.
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Inspectie

Op 14 december 2020 heeft het (dagelijks) bestuur en de directie van de Kon. Julianaschool een
vierjaarlijks onderzoek Compacte variant met de Inspectie van het Onderwijs gehad. Dit is een
online speciale korte variant, alleen toegepast in coronatijd, zonder een formeel inspectierapport.
De inspecteur heeft geen aanleiding gevonden om op korte termijn langs te komen voor een
regulier vierjaarlijks onderzoek.

Samenwerking en convenanten

Onze school maakt samen met vier andere scholen deel uit van de federatie “Het Groene Hart”. Dit
zijn de protestants-christelijke basisscholen in Kamerik, Kockengen, Vinkeveen en Zegveld. Elk van
de vijf scholen binnen dit federatief verband is zelfstandig. Het doel van de federatie is om als
directie, bestuur en organisatie kennis en ervaringen uit te wisselen.

De samenwerking is geïntensiveerd op meerdere gebieden. Zo is er frequent overleg tussen de
directeuren, de voorzitters en de penningmeesters. Op 7 oktober 2020 heeft het bestuur samen
met de besturen van Kamerik, Kockengen en Zegveld een intentieverklaring getekend inzake een
intensievere samenwerking tussen deze vier schoolbesturen. Door verschillende werkgroepen op
vier deelgebieden is onderzoek gedaan naar de gevolgen van een verdere samenwerking op
bestuursniveau. Een zorgvuldig besluitvormingstraject zal een vervolg krijgen in het schooljaar
2021/2022. Op de website http://www.federatiegroenehart.nl/ kan meer informatie over de
verdergaande samenwerking worden gevonden.

Commissie van Toezicht
In november 2020 en in mei 2021 is verantwoording afgelegd aan de Commissie van Toezicht
middels een verantwoordingsrapportage. Dit houdt in dat het bestuur over haar taken en
bevoegdheden verantwoording aflegt aan drie interne toezichthouders die vanuit de
federatiescholen zijn aangesteld. In deze rapportage worden onder andere de financiën, de kwaliteit
van het onderwijs en de organisatie beschreven. Samen met de nodige bijlagen worden deze
rapportages gemaild aan de toezichthouders die dit beoordelen.Dit schooljaar heeft, conform de
Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen, gezamenlijk overleg plaatsgevonden met de
Commissie van Toezicht en de Medezeggenschapsraad.

Namens het bestuur, Janet van Eyk, secretaris

Van de medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad geeft ouders, leerlingen en leerkrachten die bij de school betrokken zijn

de mogelijkheid mee te praten over alles wat in en rond de school gebeurt. De MR heeft

instemmings- en adviesrecht op een heel aantal zaken die spelen op school. Zij kan over alle zaken

die de school treffen voorstellen doen aan het schoolbestuur en haar standpunten kenbaar maken.

De MR bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding in gelijke verhoudingen. Aan het begin van

het schooljaar hebben we afscheid genomen van Daniëlle Samsom als personeelsgeleding en

voorzitter. In haar plaats is Heleen Nap gekomen. In het voorjaar hebben we ook afscheid genomen
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van Petra Mur als oudergeleding en is er een oproep gedaan voor een nieuw MR lid. Er waren

meerdere kandidaten (ouders) die zich hiervoor meldden, waardoor er een verkiezing

georganiseerd moest worden. Christiaan van der Linden is vervolgens gekozen als nieuw MR lid

oudergeleding. Heleen Oudijk is nu voorzitter en Linda Plomp is de andere MR lid oudergeleding.

De MR vergadert normaliter 4 keer per schooljaar. Door de Corona is dit echter opnieuw afgelopen

schooljaar anders verlopen en heeft er ook online overleg plaatsgevonden. Het schoolbestuur

onderhoudt nauw contact met de MR en er zijn jaarlijks overlegmomenten met de Commissie van

Toezicht. De onderwerpen waarmee de MR afgelopen schooljaar bezig is geweest zijn o.a.: de

begroting, vragen van ouders, schoolrooster, peiling continurooster, vakantierooster, formatieplan

en diverse beleidsstukken, waaronder ook de Corona protocollen. Daarnaast is de MR ook

betrokken bij de voortgang van de besturenfusie van de federatie met de scholen in Zegveld,

Kockengen en Kamerik.

Financiën Ouderraad Koningin Julianaschool

De ouderbijdrage is normaal gesproken € 50,- per kind per schooljaar. Afgelopen schooljaar hebben

we minder gevraagd omdat veel activiteiten niet door konden gaan. De ouderraad kreeg € 10,- per

kind voor het betalen van hun activiteiten. Dit schooljaar is er, net als het jaar daarvoor, minder

uitgegeven door de ouderraad, omdat de school dicht ging en sommige activiteiten niet door

konden gaan.

Inkomsten Uitgaven

INKOMSTEN

Inkomsten ouderbijdrage 2020/2021 € 1.500,00

Bijdrage kerstboekjes 2020 € 125,00

UITGAVEN

Cadeaubonnen (Sinterklaasfeest) € 45,00

Cadeaus kinderen (Sinterklaasfeest) € 355,20

Boodschappen (Sinterklaasfeest) € 80,94

Kerstboekjes 2020 € 1.070,86

Pasen € 97,86

Afscheid groep 8 € 174,16

Boodschappen algemeen € 12,15

Betalingsverkeer/bankkosten € 113,41

TOTAAL

Totaal inkomsten € 1.625,00 € 1.949,57

Totaal uitgaven -€ 1.949,57

Beginsaldo 2019/2020 € 389,32 711,25

Positief saldo 2020/2021 (1-8-20) € 386,68
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