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2 Inleiding 

 

 

Dit jaarverslag voor ouders/verzorgers van de Boemerang gaat over het schooljaar 2016-2017. 

 

We kijken opnieuw terug op een jaar met veel (onderwijs)inhoudelijke ontwikkelingen. We hebben 

een nieuwe rekenmethode ingevoerd, voor het eerst deelgenomen aan de eindtoets in de groepen 

8, een pilot gedaan met Snappet en Gynzy (werken op een iPad bij rekenen) en het team heeft zich 
gezamenlijk beziggehouden met verschillende onderwerpen zoals bijv. sociale veiligheid. 

 

We beschrijven in dit jaarverslag de actuele ontwikkelingen. De werkwijze van de school kunt u 

terugvinden in de schoolgids op de website/schoolwiki van de Boemerang. 

 

Als u als ouder/verzorger vragen heeft over dit jaarverslag, horen we dat graag. 

 

Namens het team en de medezeggenschapsraad van de Boemerang, 

 

Ingrid Teunissen, teamleider 

Anja Baars, directeur 

 

 

  

 

3 Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 

 

Op de Boemerang werken we voortdurend aan de verbetering en vernieuwing van het onderwijs. 

Deze ontwikkelingen leggen we vast in een ontwikkelagenda, die we halfjaarlijks evalueren. In het 

schooljaar 2016-2017 hebben we aan de volgende ontwikkelingen gewerkt: 

 Verdere invoering van de methode Veilig leren lezen in groep 4 en borging van de methode 
in groep 3 

 Invoering van de nieuwe rekenmethode Alles Telt in de gehele school 

 Leerkrachten werken vanaf groep 3 met de vertaalcirkel bij rekenen: leerlingen leren een 

kale som om te zetten in een verhaaltje, op de getallenlijn te zetten, het uit te spelen en te 

laten zien met materiaal. Dit om te begrijpen wat de betekenis van een som is 

 Opzetten en uitvoeren van het schoolbrede thema gezonde voeding en bewegen in de 

maanden januari en februari  

 Bespreken van het onderdeel sociale veiligheid in de school en onze handelwijze bijstellen en 

vaststellen 

 Visieontwikkeling over het gebruik van de computer en het gebruik van sociale media op de 

Boemerang. In groep 5/6 is er een pilot met iPad en Gynzy bij rekenen en in groep 7a met 

iPad en Snappet bij rekenen 

 Deelname aan de werkgroepen van het SBO- en SO-project met alle speciale scholen in 

Apeldoorn 

 Deelname aan de eindtoets voor de leerlingen van de groepen 8. Er is deelgenomen aan de 

digitale eindtoets van Route 8. 
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4 Doelen van het onderwijs 

 

 

Iedere leerling op de Boemerang heeft een OPP (OntwikkelingsPerspectiefPlan). Dat betekent dat de 
leerlijn met de daarbij horende doelen, voor de leerling centraal staat. Er wordt niet gewerkt met 

een leerstofjaarklassensysteem, waarbij de leerstof van een groep als doel geldt. 

 

Voor de Boemerang geldt; het doel is dat leerlingen zich ontwikkelen volgens de gestelde doelen per 
vakgebied technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen in hun OPP. Daarnaast is een doel 

dat de leerlingen van de groepen 8 uitstromen volgens hun uitstroomperspectief (onderwijsrichting 

binnen het voortgezet onderwijs), zoals dat is verwoord in hun OPP vanaf groep 6. We hebben als 
doel gesteld dat 90 % van de leerlingen uitstroomt volgens het uitstroomniveau en 10% boven 

verwachting. 

 

5 Opbrengsten van het onderwijs 

 

 

Er zijn dit schooljaar 29 leerlingen die onderwijs hebben gekregen in groep 8a en groep 8b. Daarvan 

is één leerling korter dan 2 jaar op de Boemerang. 

 

De uitstroom naar het voortgezet onderwijs is als volgt: 18 leerlingen gaan naar Praktijkonderwijs, 4 

leerlingen naar VMBO BasisBeroepsgerichte Leerweg, 3 leerlingen naar het VMBO 

BasisBeroepsgericht Leerweg van cluster 4, 2 leerlingen naar VMBO KaderBeroepsgerichte Leerweg, 
1 leerling naar VMBO Theoretische Leerweg  en 1 leerling naar VMBO Theoretische leerweg van 

cluster 4. 

 

Hierbij willen we de opmerking maken dat de uitstroom van de leerlingen naar het voortgezet 

onderwijs jaarlijks zeer afhankelijk is van de kenmerken van de leerlingen, die onderwijs volgen. De 

uitstroom kan daardoor ook heel erg verschillend zijn. Ter vergelijking: in het schooljaar 2015-2016 

zijn van de 25 leerlingen "slechts" 9 leerlingen uitgestroomd naar het Praktijkonderwijs en 16 

leerlingen naar het VMBO. In dit schooljaar zijn er bijv. geen leerlingen uitgestroomd naar cluster 4, 

terwijl dat er nu 4 zijn. 

 

Uitstroom volgens verwachting in schooljaar 2016-2017: 

 23 leerlingen volgens verwachting (82,2 %) 

 4 leerlingen boven verwachting (14,3%) 

 1 leerling beneden verwachting (3,5 %) 

 

Ter vergelijking de uitstroom volgens verwachting in het schooljaar 2015-2016: 

 18 leerlingen volgens verwachting (72%) 

 7 leerlingen boven verwachting ( 28%) 

 0 leerlingen beneden verwachting ( 0%) 

 

In het schooljaar 2016-2017 stromen relatief veel leerlingen uit naar Praktijkonderwijs.  

 

De leerlingen van de groepen 8 hebben voor het eerst deelgenomen aan een eindtoets. We hebben 

gekozen voor de digitale adaptieve toets van Route 8. De afname van de toets heeft op de computer 

plaats gevonden in mei 2017. De eindtoets laat voor 27 van de 29 leerlingen zien, dat de uitslag 
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overeenkomt met het gegeven schooladvies door de Boemerang. Voor twee leerlingen scoorde de 

eindtoets hoger dan het gegeven schooladvies. Voor deze twee leerlingen heeft een heroverweging 

plaats gevonden, maar dit heeft niet geleid tot een bijstelling van het schooladvies naar een hoger 
advies. 

 

 

6 Ontwikkelingen rond gebouw 

 

Er is dagelijks onderhoud gepleegd aan het gebouw. Er zijn een aantal onderdelen aan het klimrek op 

het bovenbouwplein vervangen. Er heeft een RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie) plaats 

gevonden, waarbij bekeken is of het gebouw aan de veiligheidseisen voldoet. Besloten is om de 
sloten van de buitendeuren te gaan vervangen voor alarmsloten. Alle controles met externen zoals 

bijv. de brandmeldinstallatie, onderhoud van de verwarmingsketel en de dak controle hebben plaats 

gevonden. 

 

7 Ontwikkelingen rond leerlingen 

De Boemerang had op de teldatum 1 oktober 2016 126 leerlingen, dit is 1 leerling minder dan het 

schooljaar ervoor. Daarnaast zijn er gedurende het gehele schooljaar leerlingen ingestroomd. Aan 

het eind van het schooljaar waren er 146 leerlingen op de Boemerang. 

Er zijn dit schooljaar voor het eerst in de afgelopen drie schooljaren geen leerlingen teruggeplaatst 

naar het basisonderwijs. 

 

8 Contact met ouders 

Er zijn op de Boemerang 3 ouderspreekuren, 1 OPP-bespreking en 2 besprekingen van het 

Leerlingverslag gehouden. Dit is de nieuwe naam voor het eerdere rapport. De nieuwe naam 
Leerlingverslag is bedacht door de leerlingen van de school. Tijdens de bespreking van het 

Leerlingverslag is vanaf groep 3 de leerling wanneer mogelijk aanwezig bij het gesprek. 

 

De OPP-bespreking is voor iedere ouder verplicht. De ouders ondertekenen het vastgestelde OPP 
voor gezien. In de groepen 8 zijn de leerlingverslag besprekingen in februari vervallen. Daarvoor in de 

plaats vinden verwijzingsgesprekken plaats, aan de hand van het onderwijskundig rapport / 

overstapdocument, zoals afgesproken in Apeldoorn door stuurgroep de Klik. 

De meeste ouders komen in ieder geval 3 keer per jaar op school voor een bespreking over hun kind. 

 

Er is een algemene ouderavond verzorgd aan het begin van het schooljaar met als thema 

bewegingsonderwijs. Er is in oktober een voorlichtingsavond verzorgd voor de ouders van de 
leerlingen uit de groepen 8 over de doorstroming naar het voortgezet onderwijs, voor de groepen 7 

over Haps en voor de groepen 8 over het schoolkamp in Ermelo. 

 

In de medezeggenschapsraad hebben 3 ouders zitting. Zij lezen stukken op verschillende 
beleidsterreinen en denken mee over het beleid van de school. Een leerkracht woont de 

vergaderingen van de GMR van Leerplein 055 bij. 

 

Verder zijn er ouders actief in de school in de hoofdluiswerkgroep en ter ondersteuning van 
verschillende activiteiten zoals Sinterklaas en het rijden van leerlingen naar buitenschoolse 

activiteiten of schoolreisjes. 
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9 Ontwikkelingen rondom kinderopvang en externen 

  

Op de Boemerang is er geen kinderopvang georganiseerd. Reden hiervoor is dat de Boemerang geen 
buurtschool is en dat de ouders meestal liever kinderopvang in hun eigen woonomgeving 
organiseren. Er is door ouders tot nu toe te weinig belangstelling getoond voor voorschoolse en 
naschoolse opvang. 
 
De tussentijdse opvang wordt in een continurooster door het eigen personeel geregeld. Leerkrachten 
eten met de eigen leerlingen in de groep. Daarna wordt er op de twee plein en voor een groep, die 
onder begeleiding naar het park gaat, pleinwacht gelopen. 
Er zijn geen kosten verbonden aan het overblijven op school. 
 
De Boemerang werkt veel samen met externen op bijv. het gebied van de jeugdhulp zoals het 
Centrum voor Jeugd en gezin en andere (particulier) jeugdhulpaanbieders. Verder wordt er ook 
samengewerkt met verschillende sportclubs door met name de combinatiefunctionaris op het gebied 
van sport en bewegen. 
 
 

10 Ontwikkelingen rondom tevredenheidspeilingen 

 

In dit schooljaar zijn de leerling-tevredenheidspeiling, de oudertevredenheidspeiling en de 

personeelstevredenheidspeiling afgenomen. 

 

De uitslagen zijn heel erg positief. Uit de leerling-tevredenheidpeiling komen geen actiepunten naar 

voren. Uit de oudertevredenheidspeiling komt naar voren dat ouders graag meer aandacht zien voor 
levensbeschouwelijk onderwijs. In overleg met het team en de MR is besloten dat leerkrachten meer 

aandacht besteden aan levensbeschouwelijke onderwerpen binnen de thema's in plaats van het 

vragen van een vrijwilliger voor het geven van godsdienstles of humanistische vorming. 

 

Verder hebben de ouders lager gescoord over de veiligheid op weg naar school. Steeds meer 

leerlingen komen zelf op de fiets naar school. Aangezien de leerlingen uit verschillende wijken komen 

is het niet zinvol hier extra aandacht voor de vragen. 

 

De personeelstevredenheidspeiling is ook positief. Hier is het aandachtspunt vooral de werkdruk en 

de te weinig ontspanningsmogelijkheden tijdens de pauze. Ook dit is besproken in het team en de 

MR. Het team geeft aan geen extern bureau te willen vragen voor het overblijven, omdat de 

leerlingen dan naar verwachting meer gedragsproblemen laten zien, dan dat zij overblijven bij de 

eigen leerkracht en er pleinwacht is door het eigen personeel in een continurooster. 

 

 

11 Ontwikkelingen rond personeel 

Het team heeft gezamenlijk de deskundigheid vergroot door met elkaar tijdens studiemiddagen en 

vergaderingen te werken aan kennis over rekenen, sociale veiligheid en ICT. Daarnaast volgen 
medewerkers individuele cursussen, workshops of studiedagen te verhoging van hun deskundigheid. 

 

Er waren een drietal collega's langdurig ziek. Het gaat hierbij om een onderwijsassistente, die voor 

één schooljaar formatief is uitgeleend van een basisschool, een eigen onderwijsassistente en een 
leerkracht. De eigen onderwijsassistente is aan het re-integreren en zal na een ernstige ziekte weer 
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hersteld aan het werk kunnen. De leerkracht is door haar ziekte dusdanig beperkt, dat het niet 

mogelijk is weer voor de klas les te kunnen geven.  

 

Er zijn eind juni 5 collega's die afscheid hebben genomen van de Boemerang. Het gaat hierbij om 
twee logopedistes die worden ontslagen in het kader van het sociaal plan, twee leerkrachten die blij 

overstappen naar het basisonderwijs en één orthopedagoog, die met pensioen gaat. 

 

Daarnaast is de vakdocent bewegingsonderwijs door ziekte een periode van vier weken afwezig 
geweest en hebben we een zeer beperkt aantal medewerkers met kortdurend ziekteverzuim. 

 

Er is een combinatiefunctionaris sport en bewegen vanuit Accres ingezet, waardoor veel leerlingen 

en ouders extra begeleiding op school hebben gehad en zijn begeleid naar sportclubs om te kunnen 

sporten en bewegen in de vrije tijd. 

 

Er waren veel stagiaires binnen de Boemerang vanuit verschillende opleidingen. Het gaat hierbij  om 

stagiaires van de opleidingen bewegingsonderwijs, de PABO, het ROC en de Universiteit. 

 

12 Contacten met inspectie 

Er hebben dit schooljaar geen contacten met de inspectie plaats gevonden. Leerplein 055 heeft een 

bestuurlijk onderzoek gehad in het kader van een pilot nieuw inspectiekader. De directeur van de 
Boemerang heeft deelgenomen aan een groepsgesprek van directeuren met de inspectie. 

Iedere school heeft digitaal schooldossier bij de inspectie. Daarin worden documenten van de 

Boemerang geplaatst zoals o.a. dit jaarverslag. 

 

13 Ontwikkelingen vanuit de medezeggenschapsraad 

Het afgelopen schooljaar is wat de MR betreft begonnen met het houden van de verkiezing van een 

nieuw lid in de oudergeleding. Daisy Schouten is hierbij gekozen en zij neemt nu samen met Wilma 

Lijnsvelt en Arien van Kempen zitting in de MR van de Boemerang als vertegenwoordigers van de 
ouders. Tineke van Dijk, Renée Vos, Rianne Verbers (als voorzitter) en Marlies Tasman 

vertegenwoordigden het personeel. Gebruikelijk is dat de directeur ook de vergaderingen van de MR 

als adviserend lid bijwoont.  

 

De MR is dit jaar vijf keer bij elkaar gekomen. We bespreken actuele zaken die spelen op school, zoals 

personele veranderingen, de keuze voor schoolkampen, communicatie met ouders, taakbeleid en 
het vakantierooster. Daarnaast komen onderwerpen waarvoor de school ieder jaar advies of 

goedkeuring van de MR voor moet krijgen als de begroting of het verkeersveiligheidsbeleid op de 

agenda. Ook besteden we iedere vergadering aandacht aan “lief en leed” (bijvoorbeeld een 
bloemetje bij een huwelijk, ziekte, verhuizing) en aan wat er speelt in de GMR.  

De GMR is de gemeenschappelijke MR van alle scholen van Leerplein055. Ze komt iedere maand 

bijeen en houdt zich bezig met allerlei beleidsterreinen die bovenschools geregeld worden 
(financiën, de formatie van het personeel, mobiliteitsbeleid, huisvesting) in samenspraak met het 

College van Bestuur van Leerplein055. Dit schooljaar vertegenwoordigde Marlies Tasman nog onze 

school in de GMR. Voor volgend schooljaar zoeken wij een andere vertegenwoordiger.  

Tenslotte heeft Arien van Kempen in juni 2017 afscheid van de MR genomen en zullen wij bij de start 

van het schooljaar 2017 – 2018 weer een nieuw lid werven. 
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14 Samenvatting / conclusie 

 

De Boemerang heeft of er is in het schooljaar 2016-2017: 

 

 Aan alle onderwerpen uit de ontwikkelagenda gewerkt 

 Deelgenomen aan de eindtoets voor de groepen 8 als pilot 

 De eindopbrengsten van de groep 8 leerlingen zijn grotendeels volgens of boven 
verwachting, met uitzondering van 1 leerling die onder verwachting uitstroomt 

 De tevredenheidspeilingen afgenomen en de uitslagen zijn zeer positief 

 De R, I en E is afgenomen, maar de uitslag is nog niet bekend 

 Er qua personeel door het sociaal plan afscheid genomen van twee logopedistes 

 Er qua ziekteverzuim sprake van drie langdurig zieken 

 Het leerlingenaantal stabiel en zijn er tussentijds 20 nieuwe leerlingen ingestroomd 

 De combinatiefunctionaris sport en bewegen ingezet. 

 

We kijken terug op een goed en leerzaam schooljaar 2016-2017. 


