
 

JAARVERSLAG 2020-2021                        
 
Een overzichtelijk jaarverslag, in vier pagina’s krijgt u een totaalbeeld 
van het schooljaar 2020-2021. 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 samen stappen 
in het verdiepen van onze opdracht gezet hebben. Het was ook een 
jaar waarin we door COVID-19 omstandigheden en gevolgen 
regelmatig een pas op de plaats moesten maken. Door de 
voortdurende aanwezigheid van COVID-19 hadden we wederom te 
maken met een periode van afstandsonderwijs en zijn wij snel 
overgestapt op digitaal lesgeven en het verzorgen van noodopvang. 
Met trots kunnen wij zeggen dat dit goed gelukt is. Met ouders en 
kinderen hebben veel (online) contact gehouden tijdens de 
lockdown. 
 
Op 24 maart bestond Trifolium 15 jaar, dit hebben we met elkaar 
gevierd aan het einde van het jaar.  
Trifolium groeit: we zijn voor het eerst gestart met 8 groepen en in 
november is de 9e groep (3e kleutergroep) begonnen. Met elkaar 
(leerkrachten, leerlingen en ouders) zorgen we elke dag samen voor 
goed onderwijs: Elke dag samen een beetje beter.  
 
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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Leerlingen 
Gedurende schooljaar 2020-2021:  
Zij- instroom vanuit andere basisscholen      +14  
Instroom vier-jarigen                                        +28 
Zij-uitstroom naar Bao, SO, SBO.                     -12 
 
1-10-2018: 160 
1-10-2019: 173 
1-10-2020: 197 
1-10-2021: 199 
Prognose 1-10-2022: 207 

 

Verdeling aantal leerlingen (1 aug ‘20) 
4- 7 jaar: 111 
8-11 jaar: 78 
12 jaar: 4     
De leerlingen zijn vanaf oktober 2020 verdeeld over 8 groepen met 
een gemiddelde groepsgrootte van 24,1.  

 
Eindtoets groep 8, IEP 2021 (25 leerlingen) 

Schoolscore        78,8  
Land. gemid.       80,0 
 

 
 
Personeelsbeleid 

Met alle teamleden zijn één of meerdere gesprekken gevoerd in het 
kader van de gesprekkencyclus.  
De volgende scholingstrajecten hebben plaatsgevonden: 
- Google Suit cursus (allen) 
- ICT visie (allen) 
- Bedrijfshulpverlening (drie medewerkers) 
- IPC coördinatorenopleiding (twee medewerkers) 
- EDI-training (allen, extra verdieping voor vier medewerkers) 
- Diverse webinars: o.a. technisch lezen, rekenen.  
- Kindgesprekken (allen). 
Vanwege de lockdown zijn een aantal 
professionaliseringsbijeenkomsten niet door gegaan.  
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Medewerkers 

Het hele schooljaar hebben er 20 medewerkers op Trifolium gewerkt.  
Vijf medewerkers zijn aan het einde van het schooljaar uit dienst 
getreden (pensioen, ander bestuur, reizen, vervolg werkzaamheden 
andere school). Eén teamlid is november aangenomen voor de 3e 
kleutergroep. 
20- 30 jaar         7                     Leerkrachten LA         13 
31-40 jaar          3                     Leerkrachten LB           1 
41- 50 jaar         5                     Onderwijs ond              4 
51 – 60 jaar       4                     Vakleerkracht               1 
>  60 jaar            1                      Directie                         1 
Aantal vrouwen:                        15 
Aantal mannen:                           5 
Het verzuimpercentage van alle CPOW medewerkers is 5,31 % 
Het verzuimpercentage van Trifolium 0,54%  
Voor de locatie Trifolium is er alleen sprake geweest van kortdurend 
ziekteverzuim, deze is laag.  
  

Financiën 2020 
Samen met Kawama hebben wij één brinnummer (09XL). De 
financiën van Trifolium zijn vanaf 2019 apart gekoppeld.  
Inkomsten uit: 
Rijksbijdragen                                            €     826.964 
Overige overheidsbijdragen                    €         7.656 
Overige baten                                            €       16.401 

Personele lasten                                        €    813.086 
Afschrijvingen                                            €       26.771 
Huisvestingslasten                                    €        62.979 
Overige materiële lasten                         €        56.136 
Dit maakt een tekort van 107.951 euro, Een groot deel is betaald uit 
de reseves. Financieel heeft Trifolium nu een tekort van 20.746 euro. 
De reserves zijn in 2020 ingezet voor extra personeel, aanschaf 
meubilair, vervanging methodes, leerlingmateriaal en ICT. 
 

Subsidies 

De subsidie werkdrukgelden is besteed aan een onderwijsassistent, 
gymonderwijs door een vakleerkracht bij de kleuters, en uitbreiding 
in uren voor twee leerkrachten zodat de levelkinderen extra begeleid 
werden en een dagdeel extra ondersteuning in de middenbouw.   
Subsidie vanuit coronageld is besteed aan uitbreiding leerkrachten 
groep 4 t.b.v. het lees- en spellingonderwijs, woordenschatonderwijs 
aan anderstalige leerlingen, directe instructietraining, inzet Laika voor 
cultuuronderwijs. De laatste twee maanden van het schooljaar zijn 
we druk geweest met het bestedingsplan van de gelden die in het 
kader van het Nationeel Plan Onderwijs (NPO). Vanaf augustus zal 
deze besteding ingaan. Het bestedingsplan is in juni 2021 
goedgekeurd door de MRMedezeggenschapsraad (MR). 
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Pensioen juf Anneke 

 

 

 

 

 

 

Musical gr. 8  

livestream vanuit H20 

 

 

 
 

 

 



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).  
Augustus 2020 is op Trifolium een nieuwe Peuterspeelzaal de Twisters gestart van Sportify Kids. Samen 
met BSO de Skaters is Sportify kids nu op Trifolium gevestigd met twee kinderopvang mogelijkheden. 
 

 

 Gemiddelde Opbrengsten Cito LVS  

gr. 3-8 schooloverzichten: 2020-2021 

 

 

 

 

 

  
 

       

 

 


