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Het afgelopen schooljaar is een bewogen jaar geweest. Sinds enige tijd staan de 

eindopbrengsten van de school onder druk en heeft er een kwaliteitsonderzoek vanuit de 

onderwijsinspectie plaatsgevonden. Het oordeel van de inspectie was onvoldoende. De 

school heeft een herstelplan opgesteld en voert die op beide locaties enthousiast en met 

ambitie uit. De resultaten van de CITO- eindtoets dienen voldoende te zijn. De CITO 

eindtoetsscore van 2019 was voldoende. Dit betekent echter niet dat we er zijn. Bovenal 

moeten de scores hoger worden dan wat er van de populatie mag worden verwacht. Het 

herstelplan wat zich o.a. richt op het beter en gerichter analyseren van de 

onderwijsresultaten zal hierbij leidend zijn.  

Het Integraal Kind Centrum (IKC) De Kroosduiker is een feit. De Kroosduiker en Babino 

Kinderopvang zijn vanaf het begin van het schooljaar 2018-2019 officieel partners in 

onderwijs en opvang. Voor 52 weken is er nu opvang mogelijk voor kinderen van de school 

in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar. Voor kinderen van 0-2 jaar is er kinderopvang bij het 

hoofdgebouw van Babino te Westzaan. Voor kinderen van 2 t/m 4 is er na de herfstvakantie 

peuteropvang in het bijgebouw van De Kroosduiker op locatie Noord mogelijk. Tevens is er 

voor- en naschoolse opvang in het gebouw van de school aan de Torenstraat 5 te Westzaan. 

Hierdoor is een krachtiger positie in Westzaan ontstaan met een zichtbare groei van het 

aantal jonge leerlingen op locatie Noord tot gevolg. Voor locatie Zuid is die 

opvangmogelijkheid bij Babino er nog niet. Zij kunnen bij andere kinderopvangpartners in de 

omgeving van Westzaan terecht. De wens is dat Babino vanaf het schooljaar 2020-2021 

kinderopvang en voor- en naschoolse opvang in de school aan de Roerdompstraat zal gaan 

realiseren.  

Het schoolteam heeft het afgelopen schooljaar afscheid genomen van drie collega’s en voor 

het schooljaar 2019-2020 vijf nieuwe collega’s verwelkomd. Extra gelden van OC en W 

hebben we kunnen investeren in meer onderwijsondersteunende begeleidingsuren. Tevens 

heeft de zorg coördinator een dag extra formatie gekregen door de inzet van de 

werkdrukgelden. Het verzuim op De Kroosduiker is 4% wat grotendeels wordt veroorzaakt 

door het langdurig verzuim van een collega.  

In juni heeft de school een visitatiebezoek gehad wat georganiseerd werd vanuit het eigen 

bestuur. Hier ging een zelfevaluatie van de school aan vooraf. Naast het verhogen van de 

opbrengsten van de school en de adviezen vanuit het kwaliteitsonderzoek van de inspectie 

adviseerde de commissie de school en zijn bestuur om zich te richten op een heldere en 

nieuwe onderwijsvisie voor de school voor het meerjarenplan 2019-2023. Dit schoolplan is 

breed gedragen en tot stand gekomen met behulp van dialoogtafels, waarbij leerlingen, 

ouders, leerkrachten en kinderopvang betrokken waren. In het ambitieplan worden onze 

plannen voor de komende jaren gepresenteerd.  

Afscheid hebben we het afgelopen jaar van het zogenaamde TOM- onderwijs. Voor ons 

waren de resultaten, welbevinden van leerlingen en leerkrachten en onvoldoende bezetting 

in willekeurige volgorde aanleiding om na 7 jaren een streep onder deze onderwijsvorm te 

zetten. De wereldoriënterende vakken worden dit schooljaar op beide locaties thematisch 



aangeboden. Met behulp van de methodiek ‘Alles in 1’ groeit de betrokkenheid van onze 

leerlingen. De eigen inbreng van kinderen is daarbij een belangrijk onderdeel. De resultaten 

vanuit de tevredenheidsonderzoeken gaven aan dat dit bij de kinderen in een grote 

behoefte voorziet. Door ouders en verzorgers bij de thema’s te betrekken hebben zij de 

meerwaarde van deze aanpak kunnen ervaren en zijn zij meer zichtbaar en behulpzaam  in 

de school dan voorheen. 

Dit schooljaar hebben we het eerste jaar van het traject leerKRACHT met succes afgesloten.  

De aanpak heeft ons geholpen handen en voeten te geven aan het verhogen van de kwaliteit 

van ons onderwijs. Het komend schooljaar wordt de samenwerking met leerKRACHT 

voortgezet. 


