In het jaarverslag over schooljaar
2020/2021 leggen we verantwoording af
over de door ons geplande en
gerealiseerde ontwikkelingen binnen de
school op diverse gebieden.

Rapportage en portfolio
We hebben sneller dan gepland onze visie op het
rapport en portfolio bepaald. Daardoor konden we
verder met de praktische en inhoudelijk uitwerking.
Volgend schooljaar gaan we starten met een
combinatiemap, het zogenaamde rapportfolio. De
kinderen zullen een map krijgen voor de
onderbouwperiode en een map voor de
bovenbouwgroepen. In de map kunnen kinderen laten
zien wat ze geleerd hebben en waar ze trots op zijn. De
rapportage van de leerkracht komt in dezelfde map.

VierKeerWijzer
Met VierKeerWijzer werken we aan
het creëren van een betekenisvolle
leeromgeving. In de onderbouw
worden kaarten passend bij de groep
gemaakt. Voor de bovenbouw is dit
jaar een format ontwikkeld om
kinderen na te laten denken over
persoonlijke doelen. De eerste
ervaringen zijn positief. We hadden
een schoolbreed thema ingepland,
maar dat is door de Corona-crisis niet
doorgegaan. Het molboekje om
weetjes te verzamelen is nog
onvoldoende uit de verf gekomen.
Het bij elkaar in de klas kijken en
bespreken blijkt een goede manier
om de ontwikkelingen levend te
houden.

groep 1-2 leerde van alles over de boerderij

excursies zijn een belangrijk onderdeel bij VierKeerWijzer; groep 5-6
behandelde o.a. het thema Middeleeuwen en ging naar Zwolle.

Corona
Door de Corona-crisis is de school bijna zes weken gesloten
geweest tussen eind december en begin februari. Doordat
leerkrachten en ouders ervaring hadden met thuisonderwijs was
dit snel weer opgestart. We merkten wel dat de druk thuis bij
ouders nog groter was dan tijdens de vorige schoolsluiting. Er
werd vaker een beroep gedaan op de noodopvang. We waren blij
dat de school weer open mocht in februari. Helaas hadden we
toen nog wel de pech dat vanwege de heftige sneeuwval code
rood werd afgekondigd. De kinderen hebben zich echter prima
vermaakt met de sneeuw en vonden het prima dat we pas dinsdag
9 februari weer fysiek op school waren. We hebben de
beschikbare Corona-achterstandsgelden met name ingezet op
extra onderwijsassistent-uren en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Aan het einde van het schooljaar hebben we een schoolplan
gemaakt in het kader van het Nationaal Plan Onderwijs. Via het
NPO zijn er voor de komende twee schooljaren fors extra
middelen beschikbaar.

Begrijpend lezen
Vorig schooljaar is ons beleid
vastgelegd in het stuk “Lezen met
begrip”. Kern blijft het zoeken van
aansprekende teksten die aansluiten
bij de thema’s. Hierdoor lukt het
beter de vaardigheden bij de
kinderen in te oefenen. Het plan om
hier dit jaar gezamenlijk een vervolg
aan te geven hebben we door de
Corona voornamelijk door moeten
schuiven naar volgend schooljaar. Dit
jaar lag onze focus vooral op het
technisch lezen. We merkten
namelijk dat aandacht voor deze
voorwaarde voor begrijpend lezen
nodig was. In de thuiswerkperiode
was deze vaardigheid weggezakt.

groep 7-8 bezoek aan de Vechterweerd

Rekenen
We hebben onze rekenvisie
vastgesteld en de nieuwe methode
zal meer realistisch gericht zijn. De
leerstappen in groep 3 moeten
volgens ons niet te snel naar het
formele rekenen gaan. Om deze
redenen zijn we uitgekomen bij
Pluspunt 4. We starten hiermee in
schooljaar 2021-2022. Ons doel om
de rekenmuurtjes structureel in te
zetten is gehaald. De resultaten zijn
sinds dit schooljaar onderdeel van het
rapport vanaf groep 4. Rekensprint is
een vast onderdeel van de
remediëring geworden. Het ordenen
van de rekenmaterialen is uitgesteld
tot we de nieuwe rekenkast hebben
besteld. Dit lijkt ons de beste manier
om de materialen beschikbaar te
maken voor iedereen. Dit doel schuift
daarom door naar volgend
schooljaar.

lezen kan op heel veel plekken!

de school-moestuin levert mooie leer- en ontdekmomenten op!
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Veilig schoolklimaat
Meerdere weken in het jaar is er
schoolbreed specifiek aandacht voor
groepsvorming en lessen over sociaal
gedrag. Vorig schooljaar hebben twee
collega’s zich geschoold tot Rots en
Water-trainer. Dit is een voorwaarde
om de geplande teamscholing te
mogen volgen. Deze teamscholing
hebben we voor de derde keer
moeten verzetten. Volgend
schooljaar hopen we dat het virus
niet weer roet in het eten gooit .
Door Rots en Water willen we de
kinderen graag structureel meer
handvatten geven in sociaalemotionele situaties. In afgenomen
vragenlijsten en gesprekken met
kinderen gaven ze aan zich over het
algemeen fijn en gehoord te voelen
op school. Als er incidenten waren
zijn de leerkrachten daar serieus mee
aan de slag gegaan om het op te
lossen.

elk jaar besteden we extra aandacht aan de kinderboekenweek;
kinderen van groep 5-6 speelden een verhaal uit

LVS
We hebben ons onderzoek naar welk
leerlingvolgsysteem (LVS) het best bij
onze visie en leerlingpopulatie
kunnen afronden. We gaan verder
met het BOOM-LVS voor rekenen,
begrijpend lezen en spelling. Voor
technisch lezen doen we dit en
volgend schooljaar een vergelijkend
onderzoek tussen Cito en Boom.
Daarna maken we ook hier een
definitieve keuze.

fotoworkshop tijdens het Cultuurfestival

Cultuur en beeldend
De teamscholing om beeldende technieken gerichter in
te zetten levert zijn eerste resultaten op. Er is aandacht
voor het proces en het ambacht.
Een mooi eindproduct werkt
daarnaast extra motiverend. We
zien steeds vaker creatieve
toepassingen en een koppeling
met VierKeerWijzer. We blijven
nog veelal in het platte vlak en
een volgende stap is meer
aandacht voor 3D.

schilderopdracht op groot papier

muziekles op het keyboard
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Leerlingvolgsysteem en visie

Thuiswerkperiode
Het is duidelijk dat we weer terug
kunnen kijken op een heel bijzonder
schooljaar. Tijdens de thuiswerkperiode hebben we contact kunnen
houden met alle kinderen en
gezinnen door verschillende digitale
middelen. Een aantal kinderen heeft
tijdens deze periode in de
noodopvang kunnen werken op
school. Dat was erg fijn.

Meer-begaafdheid
Onze specialist meer-begaafdheid
heeft samen met de intern begeleider
een onderzoek naar visie en huidige
kennis over meer-begaafdheid
binnen het team gestart. Deze
resultaten gaan leiden tot een
beleidsstuk over meer-begaafdheid.
Hierin zullen concrete aanbevelingen
voor in de klas komen.

Groepsbesprekingen
In onze schoolcultuur werken we met
korte lijnen onderling. Regelmatig
hebben we contact en zoeken elkaar
op voor coaching. Daardoor
versterken we elkaar en dat komt ten
goede van de kinderen bij ons op
school. Twee keer hebben we een
geplande groepsbespreking gevoerd.
De eerste groepsbespreking heeft
een handelingsgerichte agenda
(HGW). Daarin hebben we met name
gekeken naar de groep, individuele
leerlingen en de hulpvragen van de
leerkrachten. De tweede
groepsbespreking heeft een
opbrengstgerichte agenda waarbij
met name gekeken wordt naar de
resultaten en de gegevens uit het
leerlingvolgsysteem worden
geanalyseerd. We kijken terug op
waardevolle en zinvolle
groepsbesprekingen.
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Dit schooljaar hebben we definitief de keuze gemaakt
voor Boom Leerlingvolgsysteem (LVS). Verder hebben
we een flinke stap gezet in het ontwikkelen en
ontwerpen van het rapportfolio. Dit heeft als resultaat
gehad dat er nieuw beleid is geschreven op het gebied
van toetsen en het volgen van de ontwikkeling van
kinderen bij ons op school. Hieronder een stuk uit ons
nieuwe beleid.
We kijken naar talenten van kinderen. Kinderen
ontwikkelen zich als ze zich veilig voelen. Vanuit
veiligheid, vertrouwen en verwondering zien we dat
kinderen zich ontwikkelen in sprongen en op hun eigen
wijze. We bieden een rijke speel- en leeromgeving om
tegemoet te komen in de verschillen tussen kinderen.
We vinden het belangrijk dat we de ontwikkeling van
kinderen nauwkeurig en in een doorgaande lijn volgen.
Dat doen we volgens onderstaande punten:
o We observeren de kinderen (proces en
product).
o We voeren kindgesprekken met kinderen.
o We nemen toetsen af (methode en Boom LVS).

Observatiesysteem kleuters
We hebben het observatiesysteem bij kleuters
(Pravoo) overgezet naar een nieuwere versie van het
observatiesysteem. In samenwerking met
mijnpleinschool De Bolster hebben we de
observatiedoelen en leerlijnen bekeken. Aan de hand
daarvan is ons eigen systeem opgebouwd. Met groep 1
hebben we voor het eerst met deze observaties
gewerkt. Helaas stopt dit observatiesysteem
onverwacht met zijn voortbestaan. De ondersteuning
zal in juli 2022 eindigen. Dat houdt in dat we in het
nieuwe schooljaar op zoek zullen gaan naar een nieuw
observatiesysteem voor kleuters.

Onderwijsassistenten
Dit schooljaar hebben we met twee
onderwijsassistenten gewerkt. Beide
onderwijsassistenten hebben met kleine groepen
kinderen gewerkt en de leerkrachten extra
ondersteund. In alle
groepen werken zij met
kinderen op het gebied
van taal, lezen, spelling en
rekenen. Meer kinderen
kregen hierdoor instructie
passend bij hun eigen
niveau.
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Specifieke zorg

Eindopbrengsten

Wilma Stoverinck was opnieuw onze
vaste orthopedagoog. Met haar
hebben we vijf consultatiegesprekken
gevoerd. Daarin zijn een aantal
kinderen uitgebreid besproken.
Wilma heeft zes intelligentieonderzoeken afgenomen en ook zes
observaties gedaan. De resultaten
hiervan zijn besproken met ouders en
leerkrachten. Zo kunnen we samen
bepalen welke hulp of aanpak ingezet
kan worden.

Als school kijken we altijd terug naar de opbrengsten
op de eindtoets in groep 8. Dit schooljaar hebben we
een schoolscore van 534,2 behaald. Dat is net iets
onder het landelijk gemiddelde van 534,5. Deze score
is passend bij de verwachtingen die we hadden. In
overleg met ouders hebben we het schooladvies voor
de kinderen onderbouwd kunnen geven.

Manon Ten Have is als ambulant
begeleider van de Ambelt betrokken
geweest bij de begeleiding van een
aantal kinderen in verschillende
groepen.
Dit schooljaar is er contact geweest
met de GGD-verpleegkundigen en
hebben we elkaar, ook samen met
ouders, regelmatig gesproken.
Ouders kunnen altijd met hulpvragen,
gericht op opvoeding/
zelfredzaamheid/voeding, terecht op
het consultatiebureau.
Gerda Kappert is bij ons op school
voor het eerst betrokken geweest. Zij
heeft ons gecoacht in de begeleiding
van NT2-leerlingen bij ons op school.
(Nederlands als tweede taal).

werken op een chromebook

IB
De intern begeleider is goed op de hoogte wat er op
school speelt. Mede door de bijeenkomsten van
samenwerkingsverband 2304 Veld, Vaart en Vecht en
de kwaliteitskring van de gemeente Dalfsen is haar
kennis vergroot. Daarnaast houdt school contact met
samenwerkingsverband 2305 EPOS en halen we ook
daar expertise. De intern begeleider kijkt terug op een
schooljaar waarin we veel extra zorg voor de kinderen
hebben kunnen realiseren, mede dankzij een
zelfstandig en kundig team. Daar mogen we trots op
zijn!

Gedragsexpert Harry Velderman
heeft samen met de directie en de
intern begeleider de leerkrachten uit
groep 7 gecoacht op gedragsvragen
uit de groep. Harry heeft een aantal
keer in de groep geobserveerd,
gesprekken met de leerkrachten
gevoerd en er is tweemaal een
ouderavond georganiseerd. We kijken
terug op een succesvolle interventie.
Meerdere leerlingen hebben vanuit
Obalo een dyslexie-behandeltraject
op school gevolgd en afgerond vanuit
de vergoede dyslexiezorg.
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Team
Er waren 13 personeelsleden
verbonden aan de Cyriacusschool. Juf
Marije is ingehuurd als vakleerkracht
muziek. Juf Esther is het eerste deel
van het schooljaar tijdens haar
ziekteverlof vervangen door juf
Pauline, die ook het
ouderschapsverlof van juf Tamara
invulde. Vanaf maart kon juf Esther
gelukkig weer volledig aan de slag.
Aan het eind van het schooljaar heeft
zij afscheid genomen van de St.
Cyriacus om op een andere
mijnpleinschool aan de slag te gaan.
Een aantal keren hebben we geen
inval kunnen vinden bij kort
(ziekte)verlof van collega’s. We
hebben gelukkig slechts twee keer
een klas naar huis hoeven sturen.
Meestal hebben we het intern
kunnen oplossen. Het overlijden van
het broertje van een van onze
leerlingen heeft het team, kinderen
en ouders zeer geraakt. Hier hebben
we als school bij stilgestaan.

Dit jaar is de overstap gemaakt naar een nieuwe
netwerkstructuur. Een aantal oude, afgeschreven
computers moest vervangen worden. Hierdoor konden
alle werkplekken draaien op het Intune-systeem,
waarbij de server niet meer op school staat, maar in de
cloud.
Er is geïnvesteerd in een nieuwe vloer in de speelzaal.
Deze is in december gelegd. Aan het eind van het
schooljaar zijn materialen aangeschaft behorend bij de
nieuwe rekenmethode, zodat we hier in het nieuwe
schooljaar mee kunnen starten. Er zijn nieuwe
ontwikkelingsmaterialen aangeschaft voor groep 1-2.
Naast een fors schoolbudget voor handvaardigheid,
kunst en cultuur, heeft ook elke groep budget voor
educatieve uitstapjes. Daar werd waar mogelijk
gebruik van gemaakt. Helaas zijn diverse geplande
activiteiten door de Corona-crisis niet doorgegaan.

openingsviering schooljaar 2020-2021 in de kerk

Groepen
Het aantal leerlingen was in
schooljaar 2020/2021 verdeeld over 4
groepen. Het betrof een groep 1/2,
een groep 3/4, een groep 5/6, een
groep 7/8. De groepen 3 tot en met 8
werden wekelijks op meerdere
momenten gesplitst. Groep 2 is op de
maandagmiddag apart.
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Op onze school zijn ouders en leerlingen op diverse
manieren betrokken bij het uitdenken of uitvoeren van
beleid.

Ouderraad
De ouderraad heeft er mede voor gezorgd dat onder
andere Sint, het schoolkamp, het Moezenbelt-uitstapje
en het Schoolfeest, als alternatief voor de schoolreis,
hoogtepunten werden in het schooljaar. Met de
oudijzer-container werd een flink bedrag opgehaald,
waardoor de vrijwillige ouderbijdrage laag kan blijven.
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de leerlingenraad 2020-2021
Sinterklaas was dit jaar op afstand nog
steeds een topfeest

Leerlingenraad
De leerlingenraad heeft samen met de directeur meerdere
bijeenkomsten gehad, meegedacht en ideeën uitgevoerd. Het
brainstormen over een nieuw, nog groener schoolplein en het
organiseren van de sponsorloop waren hoogtepunten.

Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad is het orgaan waarin gesproken
wordt over schoolbeleid. Hierin zitten twee teamleden en twee
ouderleden. Het afgelopen schooljaar heeft de directie 6 keer
vergaderd met de MR. Vaste onderwerpen die instemming of
advies behoeven van de MR , zoals de formatie of begroting zijn
onderwerp geweest binnen de vergadering. Dit schooljaar is het
activiteitenplan geactualiseerd.

Ouders
Samen met ouders zijn gesprekken gevoerd en afspraken
gemaakt over en/of met hun kinderen tijdens kennismakings- of
rapportgesprekken of andere momenten. Dit jaar helaas veelal
digitaal via een video-overleg of op afstand buiten. Ouders
hebben geholpen met lezen, de moestuin, overblijven, thuiswerk
en nog veel meer. We zijn blij en trots dat ouders zich zo
betrokken blijven tonen bij de school.

dit jaar hebben de
leerlingen het bezoek
van de paashaas zelf
opgepakt

de forse sneeuwval leverde veel
speelplezier op

het schoolfeest als alternatief voor de
schoolreis was geslaagd

een groot succes!
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Leerlingaantal
We hadden 99 leerlingen op de teldatum van 1 oktober 2020. Dit is meer dan verwacht. Het
komende jaar zal volgens de prognose het leerlingaantal nog licht dalen, maar daarna stabiliseren.

1-10-2017

1-10-2018

1-10-2019

1-10-2020

1-10-2021
(prognose)

98

103

99

99

96

Moestuin
De moestuin had dit jaar minder last van Corona-perikelen. Zodra het zaaien pootseizoen startte waren de kinderen namelijk weer fysiek op school.
Onze twee moestuinouders konden buiten aan de slag en helpen en
aansturen. Zodra er hulp werd gevraagd in een klas om te helpen in de
moestuin schoten vrijwel alle vingers enthousiast in de lucht. Op een
speelse manier leren kinderen zo van alles over planten, bloemen en
gezonde voeding. Nieuw zijn dit jaar ook de bordjes bij de gewassen.

Leesbevordering
We hebben door het schooljaar heen meerdere activiteiten
georganiseerd om te werken aan leesbevordering. In oktober deed de
school net als andere jaren actief mee met de Kinderboekenweek.
Het thema was “En toen?”. Leerlingen uit groep 5-6 speelden een
boek uit voor de hele school. We hebben schrijfster en
reptielendeskundige Sterrin Smalbrugge op school uitgenodigd om
voor te lezen en te vertellen. De meegebrachte slang was natuurlijk
de blikvanger. De schoolbieb is actief gebruikt en we hebben
meerdere projectcollecties opgevraagd bij de bibliotheek.

Atelier
Ook in 2020-2021 hebben de leerlingen, leerkrachten en hulpouders vol enthousiasme gewerkt aan
de voorbereiding het atelier op de vrijdagmiddag. Gevarieerde, creatieve onderwerpen kwamen aan
bod. Helaas kon door de strenge protocollen slechts een ronde van het circuit plaatsvinden.

Vieringen
We hechten waarde aan samen vieren met kinderen en ouders. We hebben dit jaar
wederom minder samen gevierd dan we hadden gehoopt. Diverse vieringen en
klassenshows zijn geannuleerd. Voor de musical van groep 8 hebben we binnen de
versoepelde protocollen een manier gevonden om deze toch te kunnen opvoeren.
We hebben aan het eind van het jaar in plaats van de eindejaarsviering met de
kinderen een filmpje opgenomen voor de ouders.

Nog meer niet doorgegaan….
De kijkmomenten voor ouders onder schooltijd konden helaas niet doorgaan, net als Kerst, Carnaval
en de teamscholing van het video-reflectie platform Iris Connect. Volgend jaar doen we weer een
poging!
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Groener schoolplein
De provincie Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta stellen subsidie
beschikbaar voor vergroening van schoolpleinen. Ons schoolplein is natuurlijk al
behoorlijk groen, maar kan zeker nog groener en uitdagender op sommige plekken.
We hebben een start gemaakt met het verzamelen van ideeën en er is een voorlopig
ontwerp. De kinderen willen graag een boomhut op het plein. Daarvoor is veel extra
geld nodig. De sponsorloop heeft daar deels een bijdrage aan kunnen leveren. Er is
een werkgroep met ouders opgestart en we gaan na de zomervakantie kijken wat
haalbaar is om te realiseren.

Cultuur
Na drie jaar lijkt het Cyriacus-cultuurfestival een vaste waarde te zijn geworden.
Dit jaar was het thema “duurzaam” en is de samenwerking gezocht met
Duurzaam Hoonhorst. De kinderen konden onder
andere een molen maken op zonne-energie of
workshops fotografie, dans of kleding ontwerpen
volgen. Ouders konden dit jaar via een aftermovie
meekijken. Het festival was wederom een succes.
Ook op andere momenten in het schooljaar hebben we
culturele activiteiten geïntegreerd in ons onderwijs. Met het
team hebben we op onze studiedagen aandacht besteed aan de
leerlijnen beeldend en zijn hier ook praktisch mee aan de slag
gegaan.

Samenwerking kinderopvang
Als Cyriacus hebben we de regelmatig contact en korte lijnen met kinderopvang en BSO Smurfplanet.
Helaas hebben we dit jaar geen volgende stap kunnen zetten in onze samenwerking ten behoeve van
de doorgaande ontwikkeling van de kinderen. Door Corona hebben we dit jaar geen fysiek overleg
gehad en hebben we niet de geplande bezoeken bij elkaar kunnen uitvoeren. We zijn tevreden over
het overleg rondom de afstemming van de Corona-noodopvang met Smurfplanet. Tijdens het
Schoolfeest kwamen de peuters (in hun eigen bubbel) even spelen op het luchtkussen. Dat was fijn!

Afscheid
We namen afscheid van achttien groep 8 leerlingen die naar het vervolgonderwijs in Zwolle of Raalte
gaan. Ook namen we afscheid van onze (tijdelijke) collega’s juf Esther, juf Pauline, juf Britt en juf
Romy. We wensen hen allemaal veel plezier en succes op hun nieuwe school!
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