
Jaarverslag Schoolraad BS de Stapsteen 2018-2019 

Directie 

Dit schooljaar heeft zich op directie niveau vanaf december gekenmerkt door een verdeling van tijd 

en manschappen over 3 scholen. Het proces van het starten van de Opstap heeft veel tijd en energie 

gevraagd. De schoolraad is door de directie geïnformeerd over het proces. De schoolraad heeft een 

ongevraagd advies uitgebracht, naar aanleiding hiervan heeft een gesprek plaats gevonden met het 

bestuur van SKOZOK. De schoolraad van BS de Stapsteen heeft geen formele rol binnen de Opstap. De 

schoolraad heeft afgelopen jaar de focus gelegd op het monitoren van de kwaliteit van het onderwijs 

en de mogelijke invloed van de Opstap hierin. De schoolraad is kritisch blijven kijken naar de 

beschikbaarheid van de directie voor BS de Stapsteen. 

Het oudertevredenheidsonderzoek is besproken, samen met de directie. De resultaten waren 

teleurstellend. Mogelijke oorzaak is de timing (net na start van Opstap). Een terugkerend slecht 

gescoord item is communicatie van de directie. Dit is wederom een aandachtspunt voor komend jaar. 

Formatie 

Samen met de directie heeft de schoolraad uitgebreid stil gestaan bij de formatie en de personele 

invulling van de groepen voor schooljaar 2019-2020. Gezien de goede ervaringen met het werken in 

clusters, is hier voor ook gekozen in komend school. Gezien de onevenwichtige opbouw in leeftijd van 

de leerlingen, moeten er soms andere keuzes gemaakt worden.  

Onder voorwaarde van duidelijke communicatie is de schoolraad hiermee akkoord gegaan. De 

schoolraad is akkoord gegaan met toekenning van de uren over de verschillende groepen.  

Opbrengsten Cito, schoolbreed 

Net als afgelopen jaren heeft kwaliteitsondersteuner de CITO scores van de Stapsteen gepresenteerd. 

De scores voor de Stapsteen zijn goed. Wederom is het niet gelukt om de cohorten beter in beeld te 

brengen. Er zijn kritische vragen gesteld of er ook naar trends in cohorten wordt gekeken. Voor 

komend jaar zal hier meer aandacht voor zijn.  

Opvallend bij de CITO opbrengst waren de lage scores bij AVI en DMT. Extra aandacht in cluster 3/4 is 

hiervoor gevraagd. Te beginnen met een analyse van het probleem, om te komen tot een plan van 

aanpak. 

Samenstelling schoolraad 

Gedurende het schooljaar is Gonny Boskeljon namens de ouders lid geworden van de schoolraad. 

Aan het einde van het schooljaar heeft Stijn van Kerkhoven de secretarisrol overgedragen aan 

Susanne Beelen 


