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Ontwikkelingen binnen de organisatie: 
Twee onderwijsvormen en kinderopvang onder één dak gaan vanaf 1 augustus onder de naam ‘Kindpunt’ 
werken. KC Beatrix en KC talent bieden ieder een eigen onderwijsvorm. Bij KC Beatrix ‘regulier onderwijs’ 
in vier combinatiegroepen (1-2,3-4,5-6 en 7-8) En bij Talent in twee basisgroepen.(1-8) 
Audit door Martha Meindertsma (via PCBO Meppel voor de kwaliteitscontrole) gaf positieve feedback ter 
voorbereiding voor inspectiebezoek. Inspectiebezoek is positief verlopen en heeft geresulteerd in mooi 
verslag. 
Tekort in personeel is vooral merkbaar bij ziektevervanging. Dit schooljaar vooral interne oplossingen 
gevonden voor de inval. (o.a. directeur langdurig voor groep 7-8) 
Eén collega heeft zwangerschaps-, en bevallingsverlof gehad en is in januari weer gestart. Verschillende 
collega’s maken gebruik van ouderschapsverlof.  
Liesbeth van Schaik wordt na dit schooljaar opgevolgd door Hugo van der Veen. (Sollicitatieprocedure 
heeft in april en mei gelopen) Doortje Barten heeft afscheid genomen en gaat naar het Kompas. De leiding 
van Talent.nl wordt tijdelijk overgenomen door Jeroen Koster en Sanne Hulst. 
 
 

Onderwijs en zorg:  
Zorgteam bestaat uit Esther Tennekes (Intern Begeleider) en Anouk van der Veen. De laatste collega volgt 
een opleiding ‘Intern Begeleider’. Zorg Advies Team is gewijzigd qua samenstelling.(School Maatschappelijk 
werk, schoolarts, schoolverpleegkundige, Intern Begeleider, directie) Het ZAT komt 4x per jaar samen om 
zorgleerlingen of zorgsituaties door te spreken. 
 
Uitstroom/Instroom van leerlingen: 
 

 Praktijk 
onderwijs 

VMBO TL/HAVO HAVO HAVO/VWO VWO totaal 

 lwoo Kblw 
lwoo 

kblw glw tlw     

2018   2 5  1  4  5 17 

2019 1  3 2 5 4  6 2 4 27 

2020   2 1 4 1  3 1 3 15 

 
Tussentijdse uitstroom      Leerlingenaantallen 
 

Reestoeverschool/SO  

Andere Basisschool met verhuizing 3 

Andere basisschool zonder verhuizing 2 

Syrische kinderen (speciale klas) 4 

 
Uitstroom/instroom 
De instroom van kleuters is zeer beperkt (ook bij de buurschool gesignaleerd) De instroom lijkt weer op 
gang te komen gezien de diverse intakegesprekken die gevoerd worden op dit moment. 
 
Teamscholing: 
Er is een intensief begeleidingstraject voor het team ingezet bij Talent voor het thematisch werken en het 
gepersonaliseerd leren. Bij KC Beatrix zijn er teambijeenkomsten geweest rondom effectief vergaderen en 
training ‘Tref’ en ‘Executieve vaardigheden’. Herregistratie directeur is afgerond. 

jaar 2017 2018 2019 

aantal leerlingen (1 okt) 179 172 156 

Verdeling Talent/Beatrix 80 99 85 87 69 87 

Prognose gemeente Meppel 150 175 160 
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Huisvesting en meubilair: 
In de zomervakantie zijn er twee lokalen geschikt gemaakt voor een groep van KC Talent. Door 
herverdeling kan het nieuwe lokaal door onderwijsassistent, Peutergroep en BSO gebruikt worden. In de 
school zijn nu vier combinatiegroepen van KC Beatrix en twee groepen van KC Talent gehuisvest. De kinderopvang 
maakt een groei door en heeft in alle leeftijdscategorieën ruimschoots kinderen. 
Er is een keuzetraject gestart voor vervanging meubilair groepen KC Beatrix. 
 
 

Financiën:   Zie financieel jaarverslag. 
 
Schoolplan beleidsvoornemens: 
De nieuwe schoolplanperiode is ingegaan in 2019. De beleidsvoornemens van de stichting en de beide 
onderwijsvormen zijn hierin opgenomen. Belangrijk punt is o.a. wijziging naar Kindpunt.  
De vragenlijst voor personeel en leerlingen (veiligheid & tevredenheid) is afgenomen. De kinderen gaven 
de school in 2019 een 8,3. De ouders gaven de school in 2020 hetzelfde cijfer. 
 
Activiteiten met Activiteitencommissie  en Medezeggenschapsraad: 
Herverdeling leden van medezeggenschapsraad. Nieuwe leden gezocht  vanuit oudergeleding KC Beatrix. 
Medezeggenschapraadleden zijn aanwezig geweest bij auditgesprek e/o gesprek met inspecteurs. (oktober 
& november) 
Activiteitencommissies werken  waar mogelijk  samen en waar nodig apart. Er zijn twee financiële  stromen 
bij de twee activiteitencommissies i.v.m. de verschillende tarieven die gehanteerd worden voor 
ouderbijdrage.  
Er is een vragenlijst ‘klimaatbeheersing’ door de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad uitgezet 
onder de teamleden. De  bevindingen worden voorgelegd aan de  voorzitter van college.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corona 
Vanaf 16 maart waren alle leerlingen door de Coronamaatregelen thuis of bij de noodopvang. De noodopvang heeft 
gedurende twee maanden opvang geboden aan gemiddeld 6 kinderen per dag. De noodopvang werd uitgevoerd 
door leerkrachten en kinderopvangmedewerkers. Het onderwijs heeft  vooral digitaal doorgang gevonden. Het feit 
dat we in de bovenbouw in januari gestart waren met ‘Snappets’ was een groot voordeel gedurende deze periode. 
De leerlingen van Talent konden via hun devices direct verder werken. De leerkrachten hebben online lesgegeven en 
digitale instructiefimpjes gemaakt. Er was veel, vooral telefonisch en online,  contact met de leerlingen en ouders. Er 
waren geen kinderen ‘buiten beeld’. Er zijn twee gezinnen gemeld bij de leerplichtambtenaar. Deze gezinnen hadden 
vooral angst om hun kind weer naar school te laten gaan na de gedeeltelijke opening van de school. 
Met aanpassingen zijn we weer gestart na de meivakantie. We hebben het schooljaar met aanpassingen afgerond. Er 
zijn geen schoolreizen of schoolkamp geweest. Groep acht heeft het schooljaar afgerond met leuke activiteiten en 
een feestelijke afsluiting. 


