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Geachte lezer, 
 
 
Voor u ligt ons jaarverslag 2018-2019. In dit verslag beschrijf ik een aantal ontwikkelingen en resultaten van afgelopen 
schooljaar.  
Kindcentrum De Havelt bevindt zich zeker niet op kabbelend water, maar is volop bezig koers te zoeken op volle zee. 
In 2018 trad er een nieuwe directeur aan en afgelopen maand startte een nieuwe IB-er op het KC. Daarnaast verkeert 
GOO momenteel in een fase van heroriëntering. Interim directeur Bert Otten is momenteel leading in dit proces. 
Kortom GOO en De Havelt zijn momenteel vol in ontwikkeling. 
Dit jaarverslag vormt mede het uitgangspunt voor het KC-plan 2019-2023 en de actieplannen voor komend jaar. 
Ik hoop u met dit document de benodigde informatie te verschaffen over onze ontwikkelingen. Mochten er alsnog 
vragen opkomen, dan horen wij dat graag. 
 
 
Namens het team van Kindcentrum De Havelt, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gerben van Boxtel 
Directeur  
 
 
 
September 2019 
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1 Vaststelling nieuwe visie / kernwaarden 
 
Afgelopen jaar stelden we samen met onderwijs en opvang onderstaande visie met kernwaarden vast. 

 
Op Kindcentrum De Havelt willen wij op de eerste plaats dat alle kinderen een veilige en fijne plek bieden om samen te 
spelen en te leren. Onze kinderen zijn onze focus, maar daarnaast willen wij ook dat alle andere betrokkenen:  ouders, 
medewerkers en evt. derden zich betrokken en respectvol benaderd voelen. Dit door samen te werken aan de 
ontwikkeling van onze kinderen in een open en veilige speel- en leer-, en werkomgeving. Een omgeving waarin we een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor onze kinderen en eenieders persoonlijke ontwikkeling, succes en 
welbevinden.  
 
Onze drie kernwaarden zijn toegespitst op de omgang met de kinderen én het handelen van onze medewerkers. Waar 
mogelijk eveneens van toepassing in onze contacten en samenwerking met  ouders en externen. 
 
 
Zicht op kind  
Het kind staat centraal. Wij willen onze kinderen leren kennen. Wat beweegt hen? Wat betekenen hun handelingen? 
Wat is hun boodschap? 
Betrokkenheid en eigenaarschap staat bij ons hoog in het vaandel. Leer en probeer. Vanuit positieve 
ontwikkelingsmogelijkheden en succeservaringen krijgt ieder kind de kans zijn of haar eigen talenten te ontdekken en 
te ontwikkelen. Daarbij volgen wij de ontwikkelingen van het kind en willen we opbrengstgericht het beste in hen naar 
boven halen. 

 
Kansrijk samenwerken 
Vanuit kansrijk samenwerken op alle vlakken binnen en buiten ons kindcentrum gaan wij op zoek naar overeenkomstige 
doelen en willen we elkaars kwaliteiten benutten. Wij geloven in kansrijk combineren en het aangrijpen van kansen. 
Dit doen wij door elkaar op te zoeken en in gesprek te blijven. 
 
Creatief en kritisch denken 
Wij gaan uit van denken in oplossingen. Via ontdekkend en onderzoekend spelen en leren willen wij de kinderen 
inspireren tot geweldige ervaringen. Hierbij stimuleren wij moed en durf. 
Creativiteit zien wij als het proces wat vanuit eigen gedachten en gevoel vorm geeft aan onze fantasie. Ontdek en 
onderzoek mogelijkheden, het is overal en altijd goed. 
Middels kritisch denken begeleiden wij onze kinderen naar volwassen wereldburgers, die vanuit eigen normen, waarde 
en onderzoek de juiste keuze kunnen maken. 
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2 Inspectierapport GGD  opvang 
 
Het inspectierapport GGD voor de opvang 23 augustus 2019 is te vinden op: 
https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Kdv/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=109416 

 
 
3 Leerlingenaantallen en prognoses schoolgedeelte 
 
Leerlingenaantal (per 1 okt) van de basisschool gebaseerd op de meest recente gegevens: 
2015 – 2016 : 157 leerlingen 
2016 – 2017 : 153 leerlingen 
2017 – 2018 : 145 leerlingen 
2018 – 2019 : 144 leerlingen 
2019 – 2020 : 131 leerlingen 
2020 – 2021      : 130 leerlingen (prognose) 
2021 – 2022      : 121 leerlingen (prognose) 
We zien dus een daling van het aantal leerlingen. Reden is een bouwstop die een aantal jaren geleden in Handel 
bestond. Gelukkig mag er inmiddels weer gebouwd worden. We hopen dat deze ontwikkeling in de toekomst ook 
weer zijn vruchten afwerpt bij de aanmeldingen van kinderen in de opvang  en het onderwijs. 

 
 

4 Uitslag Eindtoets 
 
In groep 8 maken de leerlingen een verplichte eindtoets basisonderwijs. De uitslagen kunnen voor de school aanleiding 
zijn om accenten te verschuiven (bijvoorbeeld: woordenschatontwikkeling). 
Sinds het schooljaar 16-17 maken we gebruik van de IEP-toets. De maximumscore bij de IEP-eindtoets is 100. 
 

 Resultaat De Havelt Landelijk gemiddelde 

Schooljr. 16-17    IEP-eindtoets 87 78,3 

Schooljr. 17-18    IEP-eindtoets 82,6 81,0 

Schooljr. 18-19    IEP-eindtoets 89,5 81,8 

 
 
In vergelijking met 9 GOO-scholen die ook de IEPtoets afnamen scoorde de Havelt dit jaar wederom naar volle 
tevredenheid. Groen: is score van de IEP. Blauw is de ondergrens. We zitten dus boven de ondergrens. 
 
 

 

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Kdv/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=109416
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5 Uitstroom naar het voortgezet onderwijs 
 
De uitstroom naar het voortgezet onderwijs van afgelopen schooljaar in vergelijking met de twee eerdere jaren.  
 
 

 
 
Ook in vergelijking met de andere GOOscholen was er voor de Havelt relatief veel uitstroom in VWO (rood), Havo-
VWO (paars) en Havo (bruin). 
 

 

groep 8  2018-2019 De HAVELT

VWO schakel VWO/Havo Havo schakel Havo/vmbo VMBO t VMBO K VMBO Basis +LWOO TOTAAL

24 lln. 6 5 4 2 4 3 24

gem IEP 89,5 45,8% waarvan 1 LWOO

%gewicht 3,5 25 20,8 16,7 8,3 16,7 12,5 100 %

87,5%

groep 8  2017-2018

VWO schakel VWO/Havo Havo schakel Havo/vmbo VMBO t VMBO K VMBO Basis +LWOO TOTAAL

2 1 1 4 4 1 2 15

gem IEP 82,6 20,0% waarvan 1 LWOO

%gewicht 2,8 13,3 6,7 6,7 26,7 26,7 6,7 13,3 100,1 %

86,7%

groep 8  2016-2017

VWO schakel VWO/Havo Havo schakel Havo/vmbo VMBO t VMBO K VMBO Basis +LWOO TOTAAL

2 6 6 2 4 3 2 25

gem IEP 86,5 32,0% 1 LWOO waarvan 2 LWOO

%gewicht 3,9 8 24 24 8 16 12 8 100 %

92,0%

groep 8  2015-2016

VWO schakel VWO/Havo Havo schakel Havo/vmbo VMBO t VMBO K VMBO Basis +LWOO TOTAAL

gem CITO 534,8 1 2 7 4 3 3 2 22

%gewicht 5,7 13,6% waarvan 2 LWOO

4,5 9,1 31,8 18,2 13,6 13,6 9,1 99,9 %

90,9%

groep 8 2014-2015

VWO schakel VWO/Havo Havo schakel Havo/vmbo VMBO t VMBO K VMBO Basis +LWOO TOTAAL

3 3 2 5 2 1 2 18

gem CITO 536,4 33,3 waarvan 2 LWOO

%gewicht 7,6 16,7 16,7 11,1 27,8 11,1 5,6 11,1 100,1 %

88,9%
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6 Evaluatie ambities /acties in 2018-2019 
 
 

 Resultaat 

Organisatie:   

Nieuwe directeur Hij heeft dit jaar De Havelt leren kennen en daarbij 
kennis genomen van de organisatie, cultuur, en 
dagelijkse gang van zaken. Diverse zaken doorgezet en 
andere nieuwe zaken opgepakt. Hieronder zijn 
verschillende ontwikkelingen terug te vinden.  
 

√√ 

Sollicitatieprocedure nieuwe IB-er Gevonden in de persoon Gertie vd Hurk 
 

√√ 

Kindcentrum:   

Update visie Kindcentrumbreed m.m.v. BCO nieuwe visie met 
kernbegrippen bepaald. Zie blz. 3 
 

√√ 

KC-raad met toevoeging van LOC-leden borgen De KC-raad heeft afgelopen jaar echt vorm gekregen 
met zowel ouders als personeelsleden vanuit onderwijs 
en opvang. 
 

√√ 

Ouderbetrokkenheid vergroten op KC-niveau 
Meer verbinding krijgen in evenementen op KC-
niveau 

Naast de borging van de KC-raad, hebben we ook een 
start gemaakt met een brede oudervereniging met 
daarin ouders vanuit opvang en onderwijs. Hiermee 
hopen we meer synergie te krijgen in het organisatie 
van de diverse evenementen. 
 

√√ 

Begin maken met opzetten van 
naschoolsprogramma 

Begin attractief naschoolsprogramma is gestart. 
Workshops: tekenen, Mad Science, Taekwondo, en 
sport en spel (Ben Bizzie) Verder zijn er afspraken 
gemaakt voor leuke nieuwe workshops in het nieuwe 
schooljaar o.a. Kunst & Co, typen, taarten maken. 
 

√√ 

Project: ‘Je hoort erbij’.  Kinderen die op het 
SBO SO zitten toch zoveel mogelijk betrekken 
bij het dorpsgebeuren 

De directie heeft enkele bijeenkomsten bezocht om 
met ouders van kinderen die het SO en SBO bezoeken 
aan te horen. 
Van hieruit is een appgroep opgezet. Veel informatie 
vanuit verenigingen en activiteiten in het dorp worden 
nu doorgezet naar deze groep kinderen/ouders. 
 

√√ 

Opvang:   

Verhoging kwaliteit 
(o.a. vanuit klankbordgroep) 

Eerste bijeenkomst klankbordgroep met ouders heeft 
plaatsgevonden. Ook zijn er diverse gesprekken 

√ 
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geweest in het team opvang, clustercoördinator Miriam 
de Mol en directeur Gerben van Boxtel. 
Het begin is gemaakt. Meer kansen moeten nog zeker 
worden aangegrepen. Ook profilering en PR nar huidige 
klanten en potentiële klanten moet in het nieuwe 
schooljaar veel aandacht krijgen. 
 

Verbinding onderwijs-opvang 
o.a. peuter-kleuters 

Ook dit onderdeel verdient zeker nog de aandacht. Het 
bleek dat de samenwerking onderwijs en opvang vooral 
bestond uit het feit dat men in één gebouw huisden. 
Informele contacten waren er wel en enkele 
gezamenlijke activiteiten met de kinderen, maar verder 
verliepen nog veel zaken vanuit een eigen identiteit. 
Positief ervaren zijn de gezamenlijke studiedagen 
afgelopen jaar in het kader van de nieuwe visie. 
Verder kreeg de BSO een nieuw ingerichte ruimte (The 
Switch) 
Meer inhoudelijke contacten beginnen te lopen, maar 
ook hier liggen nog veel kansen. In het nieuwe 
schooljaar willen we echt wekelijkse contactmomenten 
creëren tussen kleuter en peuters en meer 
overlegmomenten tussen leerkrachten en pedagogische 
medewerkers. 
 

√ 

Onderwijs:   

Samenwerkend leren /  
Kansrijke combinatie groepen 

Verschillende werkvormen zijn weer opgehaald. Elke 
groep heeft twee werkvormen inmiddels geborgd in de 
klas. Uitbreiding van werkvormen en verdere 
implementatie volgt in het nieuwe schooljaar. 
Ook door wisseling van leerkrachten moeten hierin een 
aantal zaken weer geüpdatet en opnieuw geborgd 
worden. 
 

√ 

Invoering Kleuterplein Methode ‘Kleuterplein’ is aangeschaft en wordt  
geïmplementeerd in groep 1 en 2. 
 

√√ 

Cultuurloper (HV, tekenen en muziekonderwijs) Het team onderwijs volgde een creatieve workshop ‘lef 
tonen in kunst’. Tijdens deze sessie werd een visie 
bepaald op creativiteit. Dit onderdeel is verwerkt in 
onze totale visie. 
De digitale methode ‘Laat maar zien’ is aangeschaft en 
wordt momenteel gebruikt in de diverse groepen. 
Plan coaching muziek is opgezet en wordt uitgewerkt en 
opgestart in schooljaar 2019-2020 
 

√ 

Handvaardigheid en techniek Opstart plan ‘Bergkneuter Academy’ is gezamenlijk met 
de lokale carnavalsvereniging opgezet, waarbij 
leerlingen van groep 6-7-8 in het nieuwe schooljaar 
diverse workshops gaan volgen onder begeleiding van 
gastdocenten in het bouwen van carnavalswagens 
 

√ 

Bewustwording milieu en duurzaamheid Project Handel 900 is in voorbereiding. Project loopt nu 
vooral via Gerben en lokale initiatiefnemer Bert Visser. 

√ 
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Voorbereiding Project Handel 900, wat naast 
het dorpsfeest Handel 800 in 2019 gaat lopen 

Ook zijn er contacten gelegd met Klien-it. Contacten 
lopen nu, plannen staan op gedeeltelijk op papier, maar 
uitwerking verdient nog de aandacht. 
 

Faciliteiten:   

ICT faciliteiten: internet Nieuw internet systeem met Wifi, rauters, etc. is 
afgelopen zomervakantie in het gebouw geïnstalleerd. 
 

√√ 

ICT faciliteiten: keuze omgeving Keuze voor omgeving gemaakt en contract met Miloo is 
getekend. Uitvoering volgt in dec. 2019. 
 

√ 

ICT faciliteiten: update hardware Apparatuur is strek verouderd. Scan van apparatuur is 
gedaan. Helaas mocht er door GOO lange tijd niets 
besteld worden. Inmiddels loopt de bestelling en hopen 
we spoedig over adequate apparatuur te beschikken. 
Met name all-in one’s (personeel) en chromebooks 
(leerlingen) 
 

× 

Uitbreiding speelmogelijkheden extra 
voetbalveldje 

Dit project loopt nog. Momenteel lopen 
onderhandelingen met grondbezitter/financier en de 
gemeente. 
 

√ 

Zonnepanelen Besprekingen met gemeente, GOO en beheerders MFA 
hebben plaatsgevonden. Helaas gaat dit plan voorlopig 
niet door. 

× 

 
 

7 Ambities/acties in de komende 4 schooljaren 
 
Dit is een kapstok wat richting geeft. Bijsturen is indien nodig altijd mogelijk. 
 

 19-20 20-21 21-22 22-23 Wie eind-
verantwoordelijk? 
 

Organisatie:      

Update Zorgstructuur met nieuwe IB-
er 

X    Gerben - Gertie 

Invoering Focus PO  (OPO) X    Gerben - Gertie 

Update visie Implemen-
tatie 

   Gerben 

Schooltijden  onderzoek Evt. 
uitvoering 

  Gerben 

ICT update hardware  X    Gerben-Linda 

ICT update software / omgeving X    Gerben-Linda 

      

Update Calamiteitenplan X    Walter 

BVL verkeer X    Walter 

      

Kindcentrum:      

Handel 800: geschiedenis  X X   Jolanda 

Handel 900: duurzaamheid X X   Gerben 

Naschoolsprogramma X    Gerben 
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Opzet draaiboeken activiteiten 
kindcentrumbreed 

X     

Opvang:      

Verhoging kwaliteit 
(o.a.vanuit klankbordgroep) 

X    Miriam-Gerben 

Verbinding onderwijs-opvang 
o.a. peuter-kleuters 

X    Miriam-Gerben 

      

Onderwijs:      

Rekenen (Snappet) Hanna Elbers 
OPDC 
Leerdoelen opbrengstgericht 

X    Jolanda 

Samenwerkend leren /  
Kansrijke combinatie groepen 

X    Jolanda - Karin 

Invoering Kleuterplein X    Donja - Karin 

Cultuurloper (HV, tekenen)   muziek X    Gerben 

Aanpak WO project onderwijs?   onderzoek Implemen-
tatie 

 

Aanpak Begrijpend lezen  onderzoek Implemen-
tatie 

  

Aanpak Engels  onderzoek Implemen-
tatie 

  

Techniek (Bergkneuters Academy) X     

ICT X X    

Aanpak Voortgezet technisch lezen  onderzoek    

Aanpak Taal   onderzoek   

Faciliteiten:      

Uitbreiding speelmogelijkheden 
voetbalveldje 

X    Gerben 

ICT update hardware X    Linda-Gerben 

Zonnepanelen   X  Gerben 

 
 
 


