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Voorwoord

Het jaarverslag is in de eerste plaats bestemd voor de ouder(s)/verzorger(s) van onze
leerlingen. Daarnaast zal ook het bestuur dit jaarverslag ontvangen.

Het doel van het jaarverslag is om de ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte te brengen van de
schoolontwikkelingen en van de onderwijskundige doelstellingen van de school.

Dit jaarverslag is in afstemming met het team, de teamleider en de Intern begeleider
gemaakt door de directeur.

Mede namens het team van Basisschool Het Molenven wens ik jullie veel leesplezier toe.

Vriendelijke groet,

Angela Snoeren
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1. Inleiding

Het Molenven is een school met een modern onderwijsconcept. Er wordt gewerkt met
basisgroepen in units. Er wordt instructie gegeven in verschillende groepen. Zo kan er
ingespeeld worden op de verschillende onderwijsbehoeften (van elk kind). Leerlingen werken
zelfstandig en samen met medeleerlingen aan een dag- of weektaak. Leerkrachten
stimuleren leerlingen om zelfstandig oplossingen te vinden. De leerkrachten sturen bij en
bieden ondersteuning vanuit een coachende rol. Op Het Molenven bereidt ieder kind zich
optimaal voor op de toekomst. De school telt ongeveer 300 leerlingen. Het schoolgebouw
heeft grote, aantrekkelijke ruimtes, waar kinderen werken en elkaar ontmoeten. Het gebouw
is zo ingericht dat er geleerd wordt in een moderne, uitdagende leeromgeving.

Op basisschool Het Molenven wordt respectvol met elkaar omgegaan. Kinderen leren en
ontwikkelen zich door met elkaar samen te leven en samen te werken. Leerlingen leren
omgaan met de talenten en beperkingen van henzelf en van de ander. Ze ontwikkelen
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, leren omgaan met vrijheid en met de grenzen van
de vrijheid. Er gelden op Het Molenven duidelijke omgangsregels. Er is vertrouwen dat alle
leerlingen, ouders en leerkrachten zich aan deze regels houden.

De school bestaat uit vier units: Unit 1: groep 1/ 2, Unit 2: groep 3/ 4, Unit 3: groep 5/ 6 en
Unit 4: groep 7/ 8. Iedere unit bestaat uit twee (unit 1) tot drie gemengde basisgroepen
waarin leerlingen zitten van verschillende leeftijden vanuit twee jaargroepen. Iedere leerling
zit in een eigen basisgroep met vaste leerkrachten. Dit biedt de leerlingen veiligheid en
houvast. Iedere dag begint en eindigt in de basisgroep en van daaruit start het werken op
het leerplein. Iedere unit heeft een eigen leerplein In de units 2, 3 en 4 zijn naast de
leerkrachten ook dagelijks onderwijsassistenten werkzaam op het leerplein.

Dit schooljaar is de jaarlijkse veiligheidsmonitor afgenomen onder leerlingen. Hieruit blijkt dat
de scores die kinderen geven aan het gevoel van veiligheid bovengemiddeld is ten opzichte
van andere scholen.

Vrijwel alle leerlingen voelen zich veilig, ze kunnen zichzelf zijn en voelen zich gehoord en
geaccepteerd. Leerlingen hebben een positief beeld over elkaar en ze zijn tevreden over de
omgang met medeleerlingen en ze kunnen het goed vinden met de juf en de meester. Ze
hebben het gevoel op school ergens bij te horen. In de school is er een sfeer van
saamhorigheid. Leerlingen krijgen het vertrouwen om te mogen ontdekken waar grenzen
liggen en fouten te maken.

De kansen om verder of sterker te ontwikkelen, die uit het onderzoek naar voren komen, zijn
besproken met de leerlingenraad en team en zijn vertaald naar een plan van aanpak. De
uitkomsten en het plan van aanpak zijn besproken in de MR.

In de schoolgids is de relevante informatie voor ouders opgenomen betreffende de
schoolorganisatie en de wettelijke voorschriften.
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Gegevens school

Contact Basisschool Het Molenven
Brinnummer 15 CU
Directeur Angela Snoeren
Adres school Koninginnelaan 1C 5263 DP Vught
Contact directeur angela.snoeren@stichtingtalentis.nl
Bevoegd gezag Stichting Talentis
Adres bevoegd gezag Kasteellaan 2, 5281CP Boxtel
contactpersoon Dhr. T. Reijnen
Contact bevoegd gezag info@stichtingtalentis.nl

2. Evaluatie schooljaar 2020-2021

Onderwerpen uit het jaarplan

1. Optimaal ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van ICT, wetenschap en
techniek.  beleidsplan maken en integreren in ons onderwijs met ondersteuning van
een expert. Wetenschap & techniek is een verplicht onderdeel voor basisscholen
vanaf 2020 . De werkgroep wereldoriëntatie is verantwoordelijk voor dit onderdeel.

2. Borgen van afspraken Pedagogisch klimaat: verder met methodiek Fides (borging) en
vervolg Scol en training oudercommunicatie
De werkgroep Pedagogisch klimaat is verantwoordelijk voor dit onderdeel.

3. Werving kleuters en actieve PR voor Het Molenven
De werkgroep PR is verantwoordelijk voor dit onderdeel

Onderwerp 1: Ontdeklab; ICT, wetenschap, techniek
De activiteit van de Spacebuzz was dit jaar het hoogtepunt op het gebied van wetenschap &
techniek. Deze activiteit is mogelijk gemaakt door twee ouders die intensief betrokken zijn bij
dit project. SpaceBuzz is een educatieprogramma voor leerlingen in groep 7 en is gebaseerd
op de missietraining van een astronaut. Leerlingen worden als bemanning klassikaal
voorbereid op hun ruimtereis en ontdekken gaandeweg over de ruimte, de aarde, de natuur
en techniek. Wanneer deze training succesvol is afgerond, komt de SpaceBuzz naar school.
De SpaceBuzz is een ruim vijftien meter lang raketvoertuig, voorzien van de nieuwste 4D
Virtual Reality (VR) technologie.

In unit 3 is er veel aandacht besteed aan activiteiten als het bouwen van een brug en wat
daarbij komt kijken als het gaat om een goede constructie. Ook stond het thema water
centraal en zijn er waterproefjes gedaan en dijken gebouwd. Heel actueel in ons land, zeker
met de klimaatsverandering die steeds meer zorgt voor hevige buien met veel neerslag.
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Dit jaar hebben we ingezet op het impliceren van W&T tijdens de Jeelothema’s. Binnen ieder
Jeelothema is er aandacht geweest voor W&T.  Hierin hebben we te weinig gebruik gemaakt
van de materialen die geboden worden in het ontdeklab. Dit had deels te maken met de
beperkingen door corona en ook met verdere scholing van de leerkrachten die we geen
vervolg konden geven.

Er is een gesprek geweest over het aanbod van de Makotheek. We willen graag als pilot
gebruik maken van drie Makotheek-boxen volgend schooljaar. De werkwijze van de
Makotheek is dusdanig dat het makkelijk te integreren is binnen ons dagelijkse onderwijs.
Het plan is om deze activiteiten te koppelen aan de ontdeklabmaterialen die we al binnen de
school hebben. Tevens willen we, door het aanbod van deze partij, inzettend op het
onderzoekend en ontwerpend leren. Hiermee zetten we de volgende stap in ons W & T
aanbod.

Onderwerp 2: Borgen afspraken Pedagogisch klimaat
We hebben een aantal jaar geleden gekozen voor de methodiek Fides voor het vergroten
van de sociaal- emotionele weerbaarheid. Als team hebben we destijds een training gehad
om de symbolen die in deze methodiek gebruikt worden, op een effectieve manier in te
zetten in de praktijk. Dit alles met als doel om structureel aandacht te blijven besteden aan
een goed pedagogisch klimaat en dus te zorgen voor een goede sfeer op onze school.

Op de startdag in augustus is Henk de Visser weer aanwezig geweest om met ons als team
het Jassen Spel te spelen. Dit spel is een mooi middel om met leerlingen in gesprek te gaan
over wat er speelt in de groep en om elkaar goed te leren kennen. Ook kan het worden
ingezet als de groepsdynamiek hier aanleiding toe geeft. Het advies was om dit spel te
spelen tijdens de gouden weken. Dat zijn de eerste zes weken van het schooljaar waarin we
extra veel tijd besteden aan elkaar leren kennen en aan groepsvorming. In veel groepen is
dit dan ook ingezet aan de start van het schooljaar.

Na de schoolsluiting hebben we het Jassenspel ook weer in verschillende groepen gespeeld
omdat je na zo’n lange periode eigenlijk weer opnieuw begint met het vormen van de groep.
Daarnaast hebben we dit middel ook gebruikt om van iedereen te horen hoe ze de periode
van thuisonderwijs hadden ervaren.

Twee jaar geleden heeft Henk een ouderavond verzorgd om ouders mee te nemen in de
visie die wij hebben op het werken aan sociaal- emotionele weerbaarheid. Het plan was om
op de volgende ouderavond Henk de Visser een workshop te laten verzorgen. Helaas kon
deze vanwege de corona pandemie niet doorgaan.

Vanuit de werkgroep pedagogisch klimaat hebben we de volgende zaken vormgegeven in
afstemming met het team:

1. Bijstellen protocol Sociaal emotionele weerbaarheid (zie website)
2. Ontwikkelen van een Fidesrapport per unit. Dit wordt momenteel nog uitgetest.

Vanwege de schoolsluiting vanaf december heeft deze fase vertraging opgelopen.
Volgend schooljaar zal dit een vast onderdeel van het rapport zijn.

3. Ontwikkelen van een boekje dat kinderen ondersteunt bij het leggen van contacten.
Dit wordt in overleg met kinderen en ouders ingezet om de sociaal- emotionele
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ontwikkeling gericht te volgen en het kind te helpen om inzicht te krijgen in deze
vaardigheden. Het wordt dus niet voor alle kinderen gebruikt maar alleen als dit
wenselijk is.

4. Symbolen van Fides zijn verwerkt in alle documenten die we gebruiken om in gesprek
te gaan over gewenst en ongewenst gedrag.

5. Iedere unit levert eens per jaar een stukje aan voor de Fides nieuwsbrief zodat
ouders vier keer per jaar een inkijkje krijgen in hoe we hiermee werken.

De werkgroep pedagogisch klimaat blijft volgend schooljaar bestaan. Een goed pedagogisch
klimaat blijft de belangrijkste basis voor kinderen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.
We hebben een stevige basis gelegd, afspraken zijn goed geborgd en we blijven zorgen voor
structurele aandacht voor een fijn pedagogisch klimaat.

Onderwerp 3: Werving kleuters en actieve PR
Een paar jaar geleden hebben we een imago- en marktonderzoek laten doen door Scholen
met Succes. Met de adviezen die we toen hebben gekregen zijn we aan de slag gegaan.
Tijdens kennismakingsgesprekken met nieuwe ouders komt steeds terug dat het imago van
Het Molenven goed is en dit blijkt ook uit de tevredenheid van leerlingen en ouders over de
school die uit de KCM van 2019 naar voren komt. Dit schooljaar hebben we ruim meer
leerlingen (302) dan in eerste instantie de prognose was (284). Dit is echter met name te
danken aan zij-instromers. Het is dus van belang dat we ons nadrukkelijk blijven richten op
het werven van kleuters.

We hebben ondersteuning gevraagd aan Daniëlle van Drongelen van het PR adviesbedrijf
‘Idee Van Daan’. We hebben dit schooljaar de volgende acties in gang gezet:

● De websiteteksten en lay-out zijn aangepast.
● We hebben de eerste Molenven Glossy ‘Het Molenven bakt’ uitgebracht die ook

gegeven wordt door leerlingen/ouders aan gezinnen met jonge kinderen. We hebben
al meerdere rondleidingen gehad dankzij deze actie. De volgende Glossy ‘Het
Molenven zorgt voor dieren’ wordt in juni uitgebracht. Hiermee laten we de ouders
van Het Molenven en nieuwe ouders meer zien wat we allemaal voor leerzame en
ook leuke activiteiten doen op onze school.

● We hebben de pers actiever opgezocht bij leuke en interessante activiteiten zoals
met de Spacebuzz en de actie voor de voedselbank.

● Er is een plan gemaakt voor het organiseren van peuterochtenden, gecombineerd
met een presentatie en rondleiding voor die groep ouders. We willen graag een
aantal ouders betrekken bij deze rondleidingen.

● We plaatsen begin volgend schooljaar een betaalde advertentie op facebook om
ouders uit te nodigen voor een rondleiding en voor de peuterochtenden. Door de
beperkingen vanwege corona stellen we dit nog even uit.

● Er is een oproep gedaan onder ouders wie mee wil werken aan een positieve
referentie op onze website, liefst met foto. Hierop hebben we nog geen reactie
ontvangen.

● De MR gaat de school actief ondersteunen bij PR- en wervingsactiviteiten.

We zien het aantal aanmeldingen oplopen ten opzichte van de afgelopen jaren. Dit leidt
volgend schooljaar tot een derde kleutergroep.
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3. Tevredenheidsonderzoek onder leerlingen in 2021
Eens per twee jaar wordt een uitgebreid tevredenheidsonderzoek afgenomen onder
leerlingen, ouders en medewerkers. Dat is gebeurd in 2019. Begin 2021 is onder de
leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 de jaarlijkse veiligheidsmonitor  afgenomen. Met de
uitkomst van de resultaten van het onderzoek op Het Molenven blijkt dat het
veiligheidsgevoel van leerlingen hoger is dan gemiddeld in vergelijking met de andere
scholen uit de benchmark.

Binnen de school wordt voorzien in de basisbehoefte Zekerheid; d.w.z. vrijwel alle leerlingen
weten waar ze aan toe zijn; weten wat er gaat gebeuren; de regels op school zijn duidelijk en
de juf of meester vertelt duidelijk wat leerlingen goed of fout doen.

Graag delen wij de top drie van tips en tops die wij hebben gehaald uit het
tevredenheidsonderzoek:

Leerlingen tops
1. Ik voel me veilig op school.
2. De regels zijn duidelijk en de juffen en meesters vertellen goed wat leerlingen goed of

fout doen.
3. Het contact met kinderen uit alle groepen en het samenwerken is fijn.

We waren weer blij om te lezen hoe de (meeste) kinderen de school ervaren en dat ze zich
prettig en veilig voelen op Het Molenven en ook dat ons onderwijs kinderen aanspreekt. In
het filmpje op onze website vertellen kinderen over hoe ze het onderwijs en de sfeer op onze
school ervaren. De moeite waard om dit filmpje eens te bekijken als u dat nog niet eerder
heeft gedaan.

Leerlingen tips
1. Nog meer intensiveren en verbeteren van onderling contact.
2. Meer en anders Engelse les geven.
3. Meer buitenlessen en andere creatieve vormen zoals rekenspelletjes (handelend leren)

Het verder verbeteren en intensiveren van onderling contact zullen we vorm geven door
Fides verder te verdiepen. Ook hebben veel kinderen aangegeven dat ze het samenwerken
met elkaar hebben gemist tijdens de periode van thuisonderwijs. Dit zal mogelijk een effect
hebben op deze beleving.

Over ons aanbod van Engels kunt u hieronder lezen wat de speerpunten van komend jaar
worden.

Spelend en handelend leren is al jaren een belangrijk speerpunt en dit wordt steeds meer
uitgebreid. We zullen regelmatig evalueren met kinderen of verschillende manieren van leren
voldoende zichtbaar zijn.
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De uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek zijn besproken met de leerlingenraad en met
het team en de MR.

Terugblik speerpunten kindcentrummonitor vorig jaar

Engels onderwijs verder ontwikkelen
We hebben op de website nadrukkelijk toegelicht welke methode we gebruiken. Ook hebben
we van Engels een apart tabblad gemaakt omdat we het advies van ouders kregen om ons
hier meer mee te profileren als nieuwe ouders een school zoeken.

Door een werkgroep is contact gezocht met de sectie Engels van het Maurick college om in
kaart te brengen met welke basiskennis Engels onze leerlingen starten op het voortgezet
onderwijs. De conclusie is dat onze leerlingen starten met een gemiddelde kennis ten
opzichte van andere scholen. Het algemene advies is om in de bovenbouw meer in te zetten
op het leren van de Engelse grammatica.

Er is een evaluatie in het team gehouden om in beeld te krijgen hoe de huidige methode
binnen iedere unit wordt ingezet. Op basis van deze uitkomsten zijn per unit afspraken
gemaakt hoe de mogelijkheden binnen de methode Groove Me nog beter benut kunnen
worden.

Binnen de thematische methode Jeelo die we gebruiken voor wereldoriëntatie, wordt
momenteel ook ontwikkeld dat binnen ieder thema een onderdeel Engels aan bod komt. We
verwachten dat dit de kwaliteit van het aanbod van Engels nog verder versterkt. Mocht dat
niet het geval zijn dan oriënteren we ons op een andere methode. Twee leerlingen uit de
leerlingenraad worden betrokken bij de werkgroep Engels volgend schooljaar.

Wetenschap en techniek uitbreiden
Eerder kwam al aan bod dat Wetenschap & Techniek een verplicht onderdeel is geworden
voor alle basisscholen. Wat we al in gang hebben gezet met de aanschaf van materialen en
de eerste stappen die we hebben gezet om vaardig te worden in het aanbieden hiervan,
wordt dus zeker voortgezet volgend schooljaar.

4. Leerlingenaantallen
Op teldatum 01-10-2020 worden 302 leerlingen geteld. ( op basis van deze teldatum worden
financiën vastgesteld vanuit de overheid)

Op teldatum 01-10-2021 worden 279 leerlingen geteld. Het aantal leerlingen neemt hiermee
af. Het aantal groepen wijzigt naar 11  basisgroepen waarvan drie in unit 1 en twee
basisgroepen in unit 2, drie basisgroepen per unit in unit 3 en unit 4.
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5. Evaluatie thuisonderwijs
Ook dit schooljaar kregen we weer te maken met een schoolsluiting en dus een periode van
thuisonderwijs.

Vorig schooljaar hebben we een periode van thuisonderwijs geëvalueerd binnen het team.
Feedback die we destijds hebben gekregen van ouders hebben we hierin meegenomen.
Tijdens de laatste schoolsluiting hebben we een evaluatie gehouden onder ouders.

Overgang van Teams naar Google Meet
We kregen als school te maken met een extra uitdaging. Vorig jaar gebruikten we Microsoft
Teams als belangrijkste digitale communicatiemiddel. De oudere kinderen leverden ook hun
opdrachten in via Teams. Begin dit schooljaar gingen we noodgedwongen met de hele
stichting over op Google Chrome. Dit had tot gevolg dat we ons een nieuw systeem eigen
moesten maken in dit toch al turbulente schooljaar. We konden ook niet langer gebruik
maken van Teams en moesten in plaats daarvan leren werken met Google Meet. Dat is al
snel gecombineerd met classroom in een aantal units toen de scholen opnieuw dicht
moesten. Zowel het team als kinderen en ouders moesten dus schakelen naar andere
digitale middelen tijdens de laatste schoolsluiting.

Algemeen
In het algemeen is het zo dat jonge kinderen het minst goed te begeleiden zijn op afstand
door middel van digitaal onderwijs. Hoe ouder de kinderen hoe meer instructies en
onderwijsmateriaal we digitaal kunnen aanbieden en hoe beter we de kinderen op die
manier kunnen begeleiden. Deze ervaring lezen we ook terug in de opmerkingen die ouders
hebben gemaakt in de enquête. We hebben na de evaluatie van de eerste lockdown ons
aanbod aan de jonge kinderen kritisch bekeken en hebben dit zoveel als mogelijk aangepast
en uitgebreid.

Wat opvalt is dat er veel verschil zit in de beleving van de hoeveelheid werk die wordt
geboden. Waar de ene ouder het als te weinig beoordeelt, vindt een andere ouder uit
dezelfde groep of unit het werk teveel. Dit blijft dus sterk afhankelijk per kind en van de
ruimte die ouders hebben om hun kind(eren) te begeleiden thuis.

De volgende top drie van tips en tops hebben we gekozen uit de uitkomsten van de enquête:

Tops
1. Goede en duidelijke communicatie en afstemming.
2. Werken met een duidelijke weektaak en het gebruik van classroom.
3. Veel gerichte instructie en begeleiding op maat door de leerkrachten.

Tips
1. Meer opdrachten laten maken in groepjes. Kinderen missen het samenwerken en het

contact met elkaar.
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2. Met name de jongere kinderen nog meer op maat begeleiden en meer individueel of in
kleine groepjes instructie geven. Liever instructie door de leerkracht dan een filmpje uit
de methode laten kijken.

3. Zoveel mogelijk eenduidig inzetten van classroom binnen de hele school zodat dit voor
kinderen en ouders duidelijk is.

Tot slot

Het onderwijskundig jaarverslag 2020-2021 is opgesteld door de directeur in samenspraak
met het managementteam en met input van het team van leerkrachten.

Door middel van dit verslag hebben we geprobeerd een zo goed mogelijk beeld te scheppen
van de ontwikkelingen op onze school.

De medezeggenschapsraad heeft kennis genomen van het jaarverslag
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