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BS Cunera Jaarverslag 2018-2019 
 
In dit stuk doen we verslag van de activiteiten die door de school zijn 
ondernomen, in het kader van de in het jaarplan genoemde activiteiten voor het 
schooljaar 2018-2019.  
 
Dit verslag is bestemd voor bespreking in het team en ter informatie voor de medezeggenschapsraad en het 

College van Bestuur van de stichting Tabijn. Daarnaast is dit verslag beschikbaar op onze website. 

 
Basisschool Cunera bestond in schooljaar 2018-2019 70 jaar. 

 
1) Leerlingenaantal 
Het aantal leerlingen is per teldatum 1 oktober 2018 uitgekomen op 304. Dit is zoals voorspeld. We kunnen 

merken dat de grootste toename aan leerling achter ons ligt. Maar we groeien nog met ongeveer 25 leerlingen 

per jaar. Voor groepen 6 en 7 hadden we een leerlingenstop. 

 
2)  Personeel 
In personele zin zijn er enkele mutaties geweest. Er is een Intern Begeleider halverwege het schooljaar van baan 
gewisseld. Hiervoor is per februari een nieuwe IB-er aangetrokken en gestart.  Aan het einde van het schooljaar is 
de andere IB-er, naar eigen wens, volledig teruggegaan voor de groep, ook hier is een andere IB-er voor 
aangetrokken. 
 
2.1)  Ziekteverzuim 
Het verzuimcijfer van 1 augustus 2018 tot en met 31 juli 2019 komt uit rond de 0,85 % voor de school tegen een 
percentage van 5,32% op het niveau van Tabijn. Ook mag gemeld worden dat we geen groepen naar huis hebben 
hoeven sturen in het afgelopen schooljaar. 
 
2.2)  Scholing 
Zo goed als alle leerkrachten hebben afgelopen jaar scholing gevolgd om hun eigen ontwikkeling verder vorm te 

geven, afgezet tegen de ambities die we als school hebben opgesteld. 

 
3)  Het jaarplan 2018-2019 geëvalueerd 
 

Groepsplannen 

Doel:  
De leerkrachten hebben op een goede manier de vorderingen en opbrengsten van hun groep in 

beeld en kunnen daar ook op sturen. Het EWS is een onderdeel hiervan. 

Evaluatie 

Er is een onderwijskaart HGW opgesteld waarin het hele proces van het volgen van de vorderingen 

en opbrengsten is vormgegeven. 

 

 

Nieuwe sociaal emotionele methode 

Doel:  
Komen tot de aanschaf en invoering van een nieuwe sociaal emotionele methode. 
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Evaluatie 

Er is een nieuwe methode uitgekozen en aangeschaft en hiermee wordt begin volgend schooljaar 

gestart. 

 

 

Pilot zelfstandig werken en inzet van een leerplein in de bovenbouw 

Doel:  

We willen zien of een andere inzet van de leerkracht ondersteuner in de bovenbouw het zelfstandig 

werken op een hoger plan kan krijgen waarbij de leerkracht meer tijd en ruimte heeft om kinderen 

met een ondersteuningsbehoefte te begeleiden. 

 

Evaluatie 

De pilot in de bovenbouw was succesvol. De leerkrachten hebben het idee dat ze meer zeggenschap 

hebben over de begeleiding van leerlingen en de zelfstandigheid van leerlingen is toegenomen. Er 

wordt voor gekozen ene soortgelijke aanpak ook in te zetten in de midden- en onderbouw. 

 

Professioneel statuut opstellen 

Doel:  

Er is een professioneel statuut. 

 

Evaluatie 

Het professioneel statuut is in overleg met het team opgesteld en daarna met meerderheid van 
stemmen vastgesteld. 

 

Beleidsplan hoogbegaafden – herijken van ons aanbod 

Doel:  

Er is binnen school een beleidsplan meer getalenteerde en hoogbegaafde. Met dit beleidsplan kijken 

we naar ons huidige aanbod en passen dit, waar nodig, aan op het plan. 

 

Evaluatie 

Het is niet gelukt dit beleidsplan voor het einde van het schooljaar vast te stellen. Dit zal gebeuren in 
september/oktober van het nieuwe schooljaar. 

 

Wereld oriënterende vakken in de bovenbouw 

Doel:  

We hebben een inventarisatie en een vervangingsplan van onze huidige zaakvakken methodes. 

 

Evaluatie 

De inventarisatie is gedaan en er is een commissie ingesteld om te komen tot een nieuwe 
zaakvakken methode in schooljaar 2019-2020. 

 

Opstellen schoolplan 2019-2023 

Doel:  

Het schoolplan 2019-2023 is vastgesteld. 

 

Evaluatie 

Het schoolplan is wel opgesteld, maar moet nog worden vastgesteld. Dit gebeurt in oktober 2019. 
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4)  Eindopbrengsten 
Aan de eindtoets groep 8 in april hebben alle 23 leerlingen meegedaan. De score van 536,6 ligt boven het landelijk 
gemiddelde van 535,1. Een op zich mooie score, maar wat ons betreft voor onze populatie een te lage score. Wij 
mikken op ene score tussen de 537 en 539 op de Centrale Eindtoets. 

  
 

 

2016 534,5 537,0 

2017 535,1 535,4 

2018 534,9 533,4 

2019 535,1 536,6 

 
 

   2018 2019 

VWO 11 8 6 2 

HAVO/VWO 4 2 6 12 

HAVO 2 2 2 1 

VMBO TL/HAVO 1 2 3 5 

VMBO/TL 4 1 3 0 

VMBO overige leerwegen 4 3 3 4 
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5.  Beheer en organisatie 
 
5.1  Huisvesting 
Gesprekken met de gemeente over eventuele andere/nieuwe huisvesting, hebben nog weinig 

concreets rond onze huisvesting opgeleverd. Ondertussen zijn we wel begonnen met het opknappen 

van de schoolgebouwen. Zo is er bijvoorbeeld in beide gebouwen geschilderd en zijn op de 

Winkleraan de toiletjes aangepakt. 

 
5.2  Arbo / BHV 

Er is een nieuwe Arbo-coördinator aangesteld. Ook is er twee keer een ontruimingsoefening gewest 

die ten volle tevredenheid is verlopen. 

6.  Jaarverslag Medezeggenschapsraad (MR) Cunera basisschool 2018-2019  

Jaarverslag MR 2018/2019 BS Cunera 
Inleiding 
Met het uitbrengen van dit jaarverslag voldoet de MR aan het gestelde in artikel lid 1 van het 
reglement van de stichting Tabijn: 'De MR doet jaarlijks schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden 
van het voorafgaande schooljaar en draagt er zorg voor dat alle bij de school betrokkenen van het 
verslag kennis kunnen nemen.' 
 
Binnen de MR worden formele stukken besproken en beoordeeld, afhankelijk van het recht op advies 
of instemming. Daarnaast proberen wij als MR positief kritisch mee te denken bij de onderwerpen 
waar de school mee bezig is. Ook zetten wij geregeld zelf onderwerpen op de agenda, voortkomend 
uit het team of de ouders. Bij de bespreking houden wij altijd ons gezamenlijk doel voor ogen; het 
realiseren van goed onderwijs op de Cunera.  
 
Algemene informatie MR 
  
Samenstelling MR  
Oudergeleding:   

- Willemijn Huberts (voorzitter), moeder van Anouk uit groep 5a en Freek uit groep 3b. 

- Remco Wijnia (per 28/11/2017), vader van Lars uit groep 8. 

- Barbara van Lodensteijn, moeder van Lieve uit groep 8 en Elin uit groep 5b (tot en met 

december 2018). 

- Onno Okker, vader van Fay groep 6, Eric groep 4b, Gwendolyn groep 1/2a en Reinier (nog 

niet op school). 

- Jessica Collard-Weel, moeder van Ralph van 5b, Robyn van4b en Floor (nog niet op school). 

Leerkrachtgeleding:  
- Conny Sperling, leerkracht groep 3b 

- Petra Vendel, leerkracht groep 1/2  

- Richard Boerakker, leerkracht groep 8 

Afgevaardigde GMR (geen officieel lid van de MR): 
- Barry Pieters, vader van Meijs uit groep 7 en Sepp groep 3b 

  
Algemeen MR en verandering samenstelling 
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In het schooljaar 2019-2019 heeft de MR 5 keer vergaderd, een vergadering is geannuleerd. Namens 
de directie woonde Bertil Boers nagenoeg alle vergaderingen bij voor het verstrekken van informatie 
betreffende beleid en bestuurszaken.  
Vanuit de GMR heeft Barry Pieters een aantal keer zijn bijdrage geleverd aan de vergadering. 
 
Op de eerste vergadering van de MR, op 15 oktober 2018, is de schoolgids, het jaarverslag, het 
jaarplan en de stand van zaken omtrent de huisvesting besproken. In november werden we 
geïnformeerd over het koersplan van Tabijn en de invloed daarvan op de plannen van de Cunera. In 
deze vergadering heeft Barbara aangeven de MR te verlaten. Omdat Remco aan het einde van het 
schooljaar de MR ook zou gaan verlaten, omdat zijn zoon volgend schooljaar naar het VO zou gaan, is 
besloten in een keer voor twee posities in de oudergeleding verkiezingen uit te schrijven. Op de 
oproep kwamen meerdere positieve reacties, waarvan vier kandidaten zich ook verkiesbaar hebben 
opgesteld. 
Aan het begin van het nieuwe jaar zijn de verkiezingen gehouden. Op 15 januari konden de twee 
nieuwe leden, Onno en Jessica, direct welkom geheten worden tijdens de eerste vergadering van 
2019. In deze vergadering stond de viering van het 70-jarig bestaan van de Cunera op de agenda.  
Daarnaast is de schooltijdenregeling en de daarmee samenhangende pauzeregeling besproken. Op 
27 februari is de voortgang van het traject Ambitie besproken, de ouderparticipatie en de keuze voor 
een programma sociaal-emotionele ontwikkeling (Kanjertraining). 
Vanuit Tabijn was de vraag gesteld om mee te denken om het lerarentekort het hoofd te bieden. In 
de vergadering zijn allerlei ideeën naar voren gekomen, zowel om leerkrachten te behouden, te 
werven als om het onderwijs anders te organiseren. Vanuit deze discussie heeft de MR een advies 
richting Tabijn uitgebracht. 
Op de vergadering van 12 juni is het formatieplan, de studiedagen, de methode Engels, de cheetah-
groep, de schoolgids, het schoolondersteuningsprofiel, het taakbeleid en het werkverdelingsplan 
besproken. De feestweek is geëvalueerd. Tenslotte is er vooruitgekeken naar de te bespreken 
onderwerpen voor volgend jaar. 
Richard en Petra hebben aangeven de MR te verlaten en Barry stopt met de GMR. Alle drie nadat zij 
zich jaren hebben ingezet. Zij zijn namens team en ouders hartelijk bedankt met een kleine attentie 
en grote waardering. 
 
Overzicht van besproken onderwerpen (m.u.v. de jaarlijks terugkerende onderwerpen) 

• Huisvesting Cunera; 

• Koersplan Tabijn; 

• Vernieuwing methodes; 

• Schooltijdenregeling; 

• Traject ambitie; 

• Ouderparticipatie; 

• Het lerarentekort (adviesvraag vanuit Tabijn). 

Jaarplan MR 2018-2019 

  
In het komende schooljaar gaan we werken aan onderstaande onderdelen. 
  

• Nieuwe schoolplan en vierjarenbeleidsplan; 

• Vervolgtraject Ambitie; 

• De ontwikkelingen rondom de huisvesting; 

• Schooltijdenregeling; 

• MR-reglement; 

• Beleid rondom meerbegaafden. 
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7. Jaarplan 2018-2019 

 

In het komende schooljaar gaan we werken aan onderstaande onderdelen. 
 

• Van de ambities zoals die in het schoolplan staan vermeld, worden de eerste fases 

uitgevoerd; 

• Er wordt een nieuwe WO-methode uitgekozen en aangeschaft; 

• Er wordt onderzoek gedaan naar het rekenonderwijs in de bovenbouw; 

• Er wordt gekeken naar een voldoende dekking van het vak burgerschapskunde en waar nodig 

worden er maatregelen genomen om tot een voldoende dekking te komen. 


	2)  Personeel

