
 

JAARVERSLAG 2021-2022                        
Een overzichtelijk jaarverslag ligt er voor u. In vier pagina’s krijgt u 
een totaalbeeld van het schooljaar 2021-2022. U kunt lezen aan 
welke thema’s we hebben gewerkt, welke resultaten we hebben 
behaald, hoe de school er voor staat als we kijken naar leerlingen- 
aantal en het personeelsbestand. 
 

Het was een schooljaar waarin er hard gewerkt is. We hebben samen 
stappen gezet in het verdiepen van onze opdracht. Het was ook een 
jaar waarin we wederom door COVID-19 omstandigheden en 
gevolgen regelmatig een pas op de plaats moesten maken. Met trots 
kunnen wij zeggen dat het hybride onderwijs zo goed mogelijk 
ingezet is. Vanuit Nationaal Plan Onderwijs (NPO) subsidie hebben 
we drie onderwijsassistenten in dienst genomen, wat zeer helpend is 
geweest in het zo goed mogelijk voortzetten van het 
onderwijsleerproces in deze tijd. 
Het is voelbaar dat er behoefte is aan verbinding na ruim 2 jaar 
beperkingen. Met het team hebben er twee verbinding sessies 
plaatsgevonden om naar elkaar te kijken naar wie wij zijn als persoon 
en als professional. Het geven van feedback binnen een professionele 
organisatie stond daarbij centraal.  
Tijdens het zomerfeest aan het einde van het schooljaar, hebben we 
ervaren dat de behoefte van verbinding ook bij de ouders aanwezig 
was. Wij hopen dit in schooljaar 2022-2023 zo veel mogelijk, binnen 
passende mogelijkheden, wederom te kunnen organiseren.  
 

Trifolium groeit. Ook afgelopen schooljaar hebben we gewerkt met 9 
groepen en bereiden we ons voor op het vormen van een 10e groep. 
Voor een aantal groepen is er een wachtlijst, waarbij instroom niet 
mogelijk is.  
Het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs, waarbij het 
welbevinden van leerlingen en medewerkers voorop staat, staat bij 
ons hoog in het vaandel. Van GROEI naar BLOEI ! 
 
In het schoolplan (2019-2023) staat de toekomst en ontwikkeling 
beschreven. Wij hebben geloof in onderwijs, geloof in óns onderwijs 
(in ons verhaal).  
 
Femke Tump  
Directeur  
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Leerlingenaantal 
Gedurende schooljaar 2021-2022:  
Zij- instroom vanuit andere basisscholen     +13 
Instroom vier-jarigen                                        +45 
Zij-uitstroom naar Bao, SO, SBO.                     - 2 
 
1-10-2018: 160 
1-10-2019: 173 
1-10-2020: 197 
1-10-2021: 199 
1-10-2022: 218  
Vanaf 2023 is 1 februari de teldatum voor de schoolbegroting. 
Prognose 01-02-’23: 231 

 

Verdeling aantal leerlingen (1 okt ‘21) 
4- 7 jaar: 109 
8-11 jaar: 88 
12 jaar: 2     
De leerlingen zijn vanaf oktober 2021 verdeeld over 9 groepen met 
een gemiddelde groepsgrootte van 22,1  

 
Eindtoets groep 8, IEP 2021 (22 leerlingen) 

Schoolscore        77  
Land. gemid.       80 
 

 
Personeelsbeleid 

Met alle teamleden zijn één of meerdere gesprekken gevoerd in het 
kader van de gesprekkencyclus.  
De volgende scholingstrajecten hebben plaatsgevonden: 
- Bedrijfshulpverlening ( 6 medewerkers) 
- EDI-training en Formatieve assessment (allen) 
- Training nieuwe rekenmethode (medewerkers groep 3-8) 
- Training Spelling – Taal Actief (medewerkers groep 4-8) 
- Teamtraining Feedback (allen) 
- Opleiding ‘Groeibewust Kleuteronderwijs’ (medewerkers groep 1/2) 
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Medewerkers 

Het hele schooljaar hebben er 21 medewerkers op Trifolium gewerkt.  
Twee medewerkers zijn aan het einde van het schooljaar uit dienst 
getreden (vervolg werkzaamheden andere school). 
20 - 29 jaar: 7                     Leerkrachten LA: 11 
30 - 39 jaar: 5                     Leerkrachten LB: 1 
40 – 49 jaar: 5                    Onderwijsassistenten: 3 
50 – 59 jaar: 3                    Vakleerkracht: 1 
>  60 jaar: 1                        Leraren In Opleiding: 3 
                                             Leraar Ondersteuner: 1 
 Aantal vrouwen: 15         Administratief medewerker: 1 
 Aantal mannen: 6            Directie: 1 
Het verzuimpercentage van alle CPOW medewerkers is 5,4% 
Het verzuimpercentage van Trifolium 6,4% 
Twee collega’s waren langdurig ziek en twee collega’s gingen met 
zwangerschapsverlof. Ziekteverzuim is verder kortdurend, 
voornamelijk wegens COVID-19. 
  

Financiën 2021 
Samen met Kawama hebben wij één brinnummer (09XL). De 
financiën van Trifolium zijn vanaf 2019 apart gekoppeld.  
Inkomsten uit: 
Rijksbijdragen                                            € 1.025.715 
Overige overheidsbijdragen                    €      10.789 
Overige baten                                            €          6344 

Personele lasten                                        €    912.079 
Afschrijvingen                                            €       31.748 
Huisvestingslasten                                    €        72.267 
Overige materiële lasten                         €        58.538 
Dit maakt een tekort van 31.784 euro. Met een tekort in 2020, maakt 
dat Trifolium nu totaal 52.530 euro te kort komt. Over deze tekorten 
zijn gesprekken met de controller en voorzitter College van Bestuur. 
Dit tekort wordt door het bestuur gedragen.  
 

Subsidies 

De subsidie werkdrukgelden is besteed aan een onderwijsassistent, 

gymonderwijs door een vakleerkracht bij de kleuters, en uitbreiding 

in uren voor twee leerkrachten zodat er ondersteunende 

werkzaamheden uitgevoerd konden worden. NPO subsidie is besteed 

aan bijscholing EDI, klassenverkleining (9e groep), extra instructie in 

kleine groepen, teamtraining vertrouwen en verbinden en deel van 

traject ‘groeibewust kleuteronderwijs.’ Vanuit subsidie impuls en 

innovatie bewegingsonderwijs is een projectmanager aangesteld om 

2x p.w. gym in te voeren.  

 

 

 

 

 
 
 

  

CIJFERS TEVREDENHEID 

 

OUDERS 2022:                 

8,2 
LEERLINGEN 2022:    

8,1 

 

 

 

 

 

 

 

Groen educatie 

 

 

 

 

 

 

 

Herdenkingsdag 
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Samenwerking 

SPURD, Kinderopvang SKOP, Muziekschool Waterland, Bibliotheek Waterland, SMD Zaanstreek 
Waterland, Lucertis (kinder-en jeugdpsychiatrie), De Bascule, Samenwerkingsverband Waterland, KLAARR 
onderwijsbegeleidingsdienst, Driessen vervangingspool, JOGG, Spurd, Masterclass OPO, Horizon collega 
Gemeente Purmerend, Voortgezet Onderwijs (o.a. PSG,, Clusius, Triade, BNT).  
Met Sportify Kids als partner in het gebouw is de samenwerking omtrent de peuters en de voor- en 
naschoolse opvang geïntensiveerd, waardoor de overgang voor de kinderen en ouders soepel verloopt.  

 

 Gemiddelde Opbrengsten Cito LVS  

gr. 3-8 schooloverzichten: 2021-2022 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

       


