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‘Alles draait om het kind’
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15 kinderen zijn
gestart in groep 1

21 kinderen
223 kinderen
138 kinderen

382 kinderen
26 kinderen zijn
uitgestroomd in groep 8
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2018
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43 kinderen volgen regelmatig afstandsonderwijs.

LEERLINGEN

Dit is een substantiële stijging t.o.v. 2017 (31 –> 43)

Gemiddeld aantal lesdagen Rijdende School per leerling: 47,5
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Een lichte daling in onderwijstijd per kind ten opzichte
van 2017. Dit is te verklaren, omdat een aantal kinderen
tussendoor vaker de winterschool heeft bezocht.
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BONDEN

OUDERCONTACTEN EN CONTACTEN MET
BONDEN
- Twee MR vergaderingen met
personeel en ouders
- Drie regionale
ouderbijeenkomsten
- Vier oudernieuwsbrieven
- Wekelijkse bezoeken aan
kermissen/circussen

SCHOLEN

Leerkrachten/consulenten
Ondersteunend aan onderwijs
Directie
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32 kinderen bezoeken met onze ondersteuning één of meerdere
keren per jaar een gastschool.

CONTACT

12 grote
rijdende scholen

- Jaarvergaderingen bijgewoond
van NKB, BOVAK, VBVK en LOVT
- Diverse contacten met Landelijk
Parochie voor binnenvaart,
circus en kermis

Rijdende scholen hebben 520 plaatsen

in Nederland aangedaan met minimaal
één en maximaal vier leerkrachten per plaats.

7 minischolen

Afstandsonderwijs is gegeven aan kinderen

3 lesbussen

die reizen in Nederland, België, Frankrijk,
Duitsland, Engeland en Tsjechië.
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GEMIDDELD 7,45%
Zowel bij het OP als het OOP hebben
we in 2018 helaas te maken gehad met
langdurig verzuim.

NIEUWE COLLEGA’S

In 2018 hebben we, zowel bij onderwijsgevend personeel als bij onderwijsondersteunend personeel, nieuwe collega’s mogen verwelkomen. Vier nieuwe collega’s zijn naar tevredenheid ingewerkt en ingeburgerd in de organisatie.

NIEUW SCHOOLMEUBILAIR EN ONDERWIJSMATERIALEN

11,71%

8,29%

5,31%

4,9%

Alle scholen hebben nieuw schoolmeubilair gekregen. Er is fors geïnvesteerd in onderwijsmaterialen voor jonge
kinderen (groep 1-2) en handelingsgerichte materialen passend bij de Kernconcepten. Bij de aanschaf is bovendien
rekening gehouden met doelstellingen in het kader van actief burgerschap.

PROFESSIONALISERING

Er is in de winter van 2018 hard gewerkt aan de leerlijnen aanvankelijk lezen en spelling. Er heeft scholing plaats
gevonden en er zijn lesschema’s ontwikkeld waardoor ons lees- en spellingsaanbod kwalitatief verbeterd is. Ook
is de onderzoekende houding, ontdekkend leren en het werken vanuit onderzoeksvragen aan bod gekomen in
scholingsbijeenkomsten met het team. Hiermee heeft het werken met de Kernconcepten een belangrijke impuls
gekregen.
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20%

Prestatieboxgelden hebben we ingezet voor: onderwijsleermiddelen op het gebied
van taal, lezen, spellen en rekenen, ontwikkelingsmaterialen voor de kleuters en
VVE, onderwijsleermaterialen ten behoeve van de Kernconcepten en scholing van
leerkrachten op dezelfde gebieden.
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212.937

382.141

169.204

Het resultaat is positiever dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een
extra bekostiging vanuit de overheid voor o.a. salarisstijging leerkrachten,
werkdrukgelden en deelname aan projecten. In 2019 investeren we verder
in het onderwijs: in de scholen, in leerkrachten en onderwijsmiddelen.

NIEUWE VARIANT MINISCHOLEN EN UITSTRALING NIEUWSTE GROTE SCHOOL

Na een oriëntatie bij onze Duitse collega’s is het besluit genomen een nieuwe variant minischool te bestellen.
Deze nieuwe school lijkt op een camper, geschikt voor onderwijs aan maximaal 5 kinderen. In 2019 denken we de
nieuwe scholen in gebruik te kunnen nemen. Daarnaast is besloten de nieuwe, in aanbouw zijnde, grote school
een andere uitstraling dan gebruikelijk te geven. Zowel kinderen als leerkrachten hadden de wens de school meer
kleur en een hedendaagse uitstraling te geven. In 2019 wordt ook deze school in gebruik genomen.

MANAGEMENTWISSEL

De heer Jan Roest is in april 2018 met pensioen gegaan. Vanaf dat moment heeft Nora Booij, de toenmalige directeur onderwijs, de bestuurstaak op zich genomen. Van een tweehoofdige directie is de organisatie gegroeid naar
een eenhoofdige directie. Er komt hierdoor meer ruimte voor de professionals op de werkvloer om mee te denken
in beleid en mede sturing te geven aan de richting van de organisatie. De ontwikkeling in de richting van ‘gespreid’
leiderschap krijgt daarmee steeds meer vorm.

VO

Meerdere gesprekken hebben we gevoerd met onze contactpersonen van OCW over het thema VO-leerlingen
en Rijdende School. Deze gesprekken hebben uiteindelijk geleid tot een heldere afbakening van wat de Rijdende
School wel en niet kan betekenen voor onze kinderen in het VO. In 2019 werken we deze richtlijnen verder uit en
kunnen we over gaan tot concretisering.

INTERNATIONALISERING

Onze coördinator Circusonderwijs is binnen het European Network for Traveler Education (ENTE) unaniem
gekozen tot ‘Präsidentin’. Een mooie erkenning voor de inspanningen van Nina én van onze organisatie voor het
onderwijs aan kinderen van circusartiesten en -medewerkers binnen de Europese context.
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