
 

JAARVERSLAG 2018-2019                        
 
Een overzichtelijk jaarverslag, in vier pagina’s krijgt u een totaalbeeld 
van het schooljaar 2018-2019. 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 en soms ook door 
omstandigheden een pas op de plaats moesten maken. De werkdruk 
en het lerarentekort zijn de twee grootste stress veroorzakers. 
In het algemeen kan ik zeggen dat we op de goede weg zijn, het goed 
doen en met vertrouwen de toekomst van Trifolium verder 
doorlopen. In het nieuwe schoolplan (2019-2023) is deze toekomst 
en ontwikkeling beschreven. Wij hebben geloof in onderwijs, geloof 
in óns onderwijs (in ons verhaal).  
 
Femke Tump 
Directeur 
 

 
Op 24 september bestond Trifolium 12,5 jaar. Naast een feestelijk 
tintje, werd er op deze dag ook een sponsorloop gelopen. De 
opbrengst was voor de aanpassingen van het schoolplein.  
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Leerlingen 
Gedurende schooljaar 2018-2019:  
Zij- instroom vanuit andere basisscholen      + 6   
Instroom vier-jarigen                                         + 17 
Zij-uitstroom naar Bao, SO, SBO.                     - 3 
Uitstroom leerlingen groep 8                           -12 
Netto                                                                    + 8 

 
Verdeling aantal leerlingen 
4- 7 jaar      85 
8-11 jaar    75 
12 jaar         0     
De leerlingen zijn vanaf september 2018 verdeeld over 7 groepen 
met een gemiddelde groepsgrootte van 22,9 op 1 oktober 2018. 
 

 
 
Medewerkers 

Het hele schooljaar hebben er 20 medewerkers op Trifolium gewerkt. 
Vier van hen zijn uitdienst getreden (1 x ontslag op eigen verzoek, 1x 
langdurige ziekte, 2x aan het werk op een andere CPOW school). Er 
zijn 4 teamleden tijdelijk aangenomen voor vervanging (2x vacature 
en 2x langdurige ziektevervanging). 1 medewerker is vanuit de 
flexpool ingezet vanuit ondersteuningsgeld.  
20- 30 jaar         3                     Leerkrachten LA         14 
31-40 jaar          5                     Leerkrachten LB           1 
41- 50 jaar         2                     Onderwijs ond              3 
51 – 60 jaar       7                     Vakleerkracht               1 
>  60 jaar            2                     Directie                         1 
Aantal vrouwen:                        16 
Aantal mannen:                           4 
Het verzuimpercentage van alle CPOW medewerkers is 6,2 % 
Voor 09XL (Kawama en Trifolium samen) is dit 6,4 %. 
Voor de locatie Trifolium zijn twee collega’s langdurig ziek geweest, 
het kortdurend ziekteverzuim is laag.  

 
 

 
 

LEERLINGEN 1-10-’18: 160 

MEDEWERKERS:             20 

  Groepen:                 7           

  OPBRENGSTEN:             + 

  FINANCIËN:                   + 

  GROEI:                   - 5,4 % 

  PROGNOSE:          + 7,5 % 

 

 

AANPASSINGEN SCHOOLPLEIN 
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Personeelsbeleid 

Met alle teamleden zijn één of meerdere gesprekken gevoerd in het 
kader van de gesprekkencyclus. Alle teamleden hebben tussen de 
één en vier cursussen / workshop van de CPOW academie gevolgd. 
Individueel hebben enkele teamleden een individuele opleiding 
gevolgd in de lijn van hun taak/ functie. Het profiel van de school 
vraagt om een structurele scholing op het gebied van ICT, IPC, 
leerKRACHT en leerkrachtvaardigheden. Op teamniveau heeft 
scholing plaatsgevonden m.b.t. IPC, Analyse Opbrengsten, 
Implementatie taal- en spellingmethode. Daarnaast hebben alle 
collega’s van CPOW een kijkje in de keuken genomen ontwikkelingen 
en talentgebieden bij andere CPOW scholen, tevens het symposium 
‘Ken je mij, Wie ken je dan?’ (vanuit Pedagogisch Contact) is ervaren 
als een waardevolle bijeenkomst door de deelgenomen werknemers. 
Knelpunt bij de investering van scholing is het aantal beschikbare 
uren dat een teamlid heeft en de beperkte mogelijkheid om 
vervanging te organiseren. 
 

Financiën 2018 
De financiën van Trifolium waren in 2018 nog samen in één begroting 
met Kawama (09XL). Voor de verdeelsleutel is de 1 oktober telling 
van toepassing (40% Trifolium – 60% Kawama) 
Inkomsten uit: 
Rijksbijdragen                                            € 2.052.483 
Overige overheidsbijdragen                    €       23.037 
Overige baten                                            €       53.616 
 

Personele lasten                                        € 1.784.538 
Afschrijvingen                                            €       52.504 
Huisvestingslasten                                    €     144.186 
Overige materiële lasten                         €      105.455 
Dit zou een positief saldo van € 42.452 opleveren. De reserves  zijn in 
2019 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 er ook extra ondersteuning in de combinatiegroepen 
konden plaatsvinden.  
 

Samenwerking 

SPURD, Kinderopvang SKOP, Sportify Kids, Muziekschool Waterland,  
Bibliotheek Waterland, SMD Zaanstreek Waterland, Lucertis (kinder-
en jeugdpsychiatrie), De Bascule, Samenwerkingsverband Waterland,  
KLAARR onderwijsbegeleidingsdienst, Driessen vervangingspool,  
JOGG, Spurd, Masterclass OPO, Gemeente Purmerend, VO 
 
 
 
 
 
 

  

CIJFERS TEVREDENHEID 

 

OUDERS:                 7,6 

LEERLINGEN:          7,7 

 

Techniekonderwijs 
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Eindtoets groep 8, IEP 

Schoolscore         80,0 

Ondergrens         79,7 

Land. gemid.       81,7 

 

 

 



 Opbrengsten Cito LVS gr. 3-8 schooloverzichten: ’17-’18 / ’18-‘19 
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Begrijpend Lezen 

 

 

Technisch Lezen 

 

 
 

 

De uitgewerkte resultaten zijn terug te vin den in de schoolgids op de website.  

Mediatoren: onderdeel van De Vreedzame School 


