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1. Inleiding: 

 
 
Dit is het jaarverslag van basisschool de Zeppelin schooljaar 2015-2016. 
De Zeppelin staat in de wijk Huygenhoek. De school telt rond de 350 kinderen.  
De Zeppelin is samen met O.B.S. de Hasselbraam gehuisvest in één gebouw waar ook de 
Stichting Kinderopvang Heerhugowaard met een naschoolse opvang een plaats heeft. Er is 
goede samenwerking met deze partijen en er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van 
kindcentrum: ‘Speerpunt’. 
 
Personeel. 
De enige wijziging in de personele bezetting t.o.v. schooljaar 2014-2015 is dat Rebbecca 
Molendijk weg is gegaan van de Zeppelin wegens krimp, om te werken op de Zevensprong.  
 
Financieel 
Door de extra inzet van een groep 1/2 zijn de reserves in de formatieknip afgenomen van 
€195.000 naar €145.000. Deze extra inzet is een bewuste keuze. De reserve in de 
formatieknip is met €145.000 ruim op peil. 
De schoolknip reserve is iets gedaald van €117.000 naar bijna € 105.000. Bij een aantal 
posten zoals ICT en Leermiddelen is meer geld uitgegeven dan begroot. Met €104.000 is de 
reserve ruim voldoende. 
 
Gebouwen 
Alle groepen van de Zeppelin zijn gehuisvest in het hoofdgebouw. De jaarlijkse keuring van 
installaties zoals brand- en ontruiming zijn gedaan en alles is in orde bevonden. 
  
Algemeen 
De ingezette krimp van de school vlakt af. Er is een naar verhouding groot aantal zij- 
instromers. Ook het aantal aanmeldingen is boven verwachting.  
We zijn, als gevolg van het aantal aanmeldingen, gestart met 4 groepen 1/2. 
In het kader van profilering van de Zeppelin is een plan gemaakt door SDH-vormgevers. 
Enkele onderdelen van het plan zijn inmiddels uitgevoerd zoals een nieuwe website, nieuwe 
inrichting van de gangen en de bewegwijzering in de school. De aanpassing van de 
buitenkant van de school is ook gedaan. Zo is de hoofdingang voorzien van een duidelijke 
aanduiding en zijn naamdoeken op verschillende plaatsen tegen de gevel aangebracht. 
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2. Financiën van de school 

 
 
Het onderstaande financiële overzicht van schooljaar 2015-2016 bestaat uit de volgende 
onderdelen: formatieknip, investeringsknip en schoolknip. 
 
De directie maakt een jaarlijkse begroting die wordt voorgelegd aan het team. Daarna wordt 
de begroting ter goedkeuring voorgelegd aan de medezeggenschapsraad (MR) en het 
college van bestuur van stichting Flore. Na goedkeuring volgen tussentijdse rapportages 
vanuit de controller van stichting Flore. 
De Zeppelin is een financieel gezonde school met een voldoende personele en materiële 
reserve. De  financiën komen wel onder druk door verdergaande bezuinigingen. 

 
De formatieknip. 
 

Omschrijving Details Begroting 15-16 Realisatie 15-16 

Begin saldo Personele reserve   155.000   145.405 

Inkomsten CFI, WSNS 
schoolspecifiek 

1.160.211 1.261.143 

Uitgaven Personele kosten 1.236.653 1.363.968 

Eindsaldo 
personele reserve 

   78.558 42.580   

 
Een aantal medewerkers is aangenomen op de zgn. ‘payroll’ en daardoor zijn de uitgaven 
voor personeel hoger dan begroot. 

 
De schoolknip (schooljaar). 
 

Omschrijving Begroting 15-16 Realisatie 15-16 

Inkomsten  89.908 87.851 

Uitgaven 80.800 76.411 

Begin saldo schoolknip reserve 98.616   104.908 

Eindsaldo schoolknip reserve  97.924   116.347 

 
De meerjaren investeringsknip (kalenderjaar) 
 

Omschrijving Totaal spaarpot  Realisatie 15-16 Huidig saldo 

Onderwijsleerpakket 45.174 12.980 32.194 

Meubilair/inventaris 3.848 3381 467 

ICT & bekabeling 11.144 -14.742 25.886 

Totaal 75.624 - 5.858 69.766 

 
 
 

Leerlingaantal: 
 

1 oktober 2012 1oktober 2013 1 oktober 2014 1 oktober 2015 1 oktober 2016 

427 389 368 356 356 
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3. De formatie van de school. 

 
Algemeen. 
Bij de Zeppelin zitten de kinderen in de groepen 1 en 2 bij elkaar. Er is ook een 
combinatiegroep 3/4.Deze groep is gevormd op leerlingaantal en niet om onderwijskundige 
redenen. De andere groepen zijn enkelvoudig. Wij hanteren het leerstofjaarklassysteem.  
 
Naast de normale groepen bestaat er een extra groep de Gondel. In deze groep is aandacht 
voor kinderen die extra hulp nodig hebben op cognitief of sociaal/emotioneel gebied. De 
Gondel heeft een SocEm-groep, een hulpgroep en een plusklas voor meer- en hoog 
begaafden. De bezetting van de Gondel is WTF 1,0611 
 
De leerlingen met een arrangement krijgen ondersteuning van een klassenassistent. Het 
totaal aan WTF van de klassenassistenten was: 0,9. 
 
Voor iedere groep staat een bevoegde leerkracht en eventueel een stagiair(e).  
Het is belangrijk om van en met elkaar te leren. Vandaar een groot aantal (lio)-stagiaires van 
verschillende opleidingen. 
 
De directie en de IB (intern begeleiding) zijn er ter ondersteuning van het team. Zij werken 
met een totale WTF van 2,6818 
 
De totaal formatie had een WTF van 20,0767 en bestond uit: 
- 24 groepsleerkrachten 
- 8 stagiaires 
- Directeur 4 dagen per week, adjunct directeur 2½ dag per week 
- Intern begeleiders voor 5 dagen per week 
- Concierge 4x per week van 8.00 tot 12.00 uur 
- Administratrie 4 dagdelen per week 
- Vrijwillig concierge alle middagen 

 
 

 
 
 
 

 
  



 

 6 

 
4. Schoolontwikkeling 

 
Continurooster 

 
De Zeppelin is schooljaar 2013-2014 gestart met een continurooster van 5 gelijke dagen. 
D.w.z. dat de kinderen dagelijks van 8.30 tot 14.00 uur naar school komen. Daarvan is 5 uur 
lestijd en ½ uur pauze/lunchtijd.  
Aan de invoering van het continurooster is 2 jaar van voorbereiding vooraf gegaan. Kinderen, 
ouders en leerkrachten zijn goed voorbereid. Er was slechts korte tijd nodig om enkele 
onvolkomenheden weg te werken en snel was iedereen vertrouwd met het continurooster. 
Het continurooster op de Zeppelin is inmiddels een vaste waarde. 

 
De Zeppelin werkt met BAS (Bouwen aan een adaptieve school). Het werken volgens BAS 
heeft in de afgelopen jaren laten zien dat er op alle gebieden gewerkt wordt aan de kwaliteit 
van de school. Het schooljaar 2015-2016 was een jaar van borging van alle afspraken en 
van het verder verstevigen van BAS in de schoolorganisatie. Belangrijk is vooral de komende 
jaren nieuw personeel vertrouwd te maken met deze werkwijze en hen goed te begeleiden 
zodat het BAS een vaste pijler blijft waar de school op steunt.  
 
Er is een studiedag besteed aan de visie en missie van de school. Tijdens deze studiedag is 
gekozen voor een aantal kernwaarden waar de Zeppelin voor staat. De gekozen 
kernwaarden zijn: 

 Veiligheid: (liefde, zorg, hart, aandacht, lekker in je vel) 

 Respect: (eigenheid, talenten, (eigen)aardigheden, acceptatie, waardering) 

 Verbondenheid: (saamhorigheid, collegialiteit, samenwerken, groepsgevoel) 

 Betrokkenheid: (motivatie, energie, uitdaging, nieuwsgierigheid, inspiratie) 

 (Zelf)verantwoordelijkheid 

 Kwaliteit: (kennis lkr, team, bewust omgaan met aanbod) 
 
De kernwaarden worden in de komende tijd verder uitgewerkt. De vragen wij ons daarbij 
stellen zijn: Hoe zie ik de kernwaarde terug in de school? Wat betekent dit voor kinderen, 
ouders en leerkrachten? 
 
De kernwaarde betrokkenheid, zelfverantwoordelijkheid en verbondenheid zijn inmiddels 
verder uitgewerkt: 
 
De kernwaarde “betrokkenheid” is zichtbaar gemaakt in: 

 De instructie van de les. Deze moet tegemoet komen aan de behoefte van de 
kinderen.  

 De keuze van werkvormen: individueel, samen of groepsdoorbrekend 

 De keuze voor verwerkingsvorm 

 De manier van reflecteren 
De volgende afspraken zijn daarover gemaakt en daarmee is de kernwaarde betrokkenheid 
zichtbaar in de school: 

1. gebruik maken van een grote en kleine kring 
2. uitdagend materiaal 
3. verschillende werkvormen (coöperatief leren)   
4. groepsdoorbrekend werken 
5. bouwdoorbrekend werken 
6. verschillende verwerkingsvormen 
7. kinderen nemen materialen mee van huis 
8. minimaal 1x per jaar een excursie per groep 
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9. integratie van verschillende vakken/leergebieden 
10. projecten 
11. inzet van ICT (computers en digiborden) 
12. inspelen op de actualiteit 

 
De kernwaarde (zelf)verantwoordelijkheid is zichtbaar gemaakt in: 
Gezamenlijk spreken wij ons uit voor: 

- Zelfreflectie door de leerlingen 
- Reflectie 
- Motivatie 
- Zelfstandigheid 
- Taakgerichtheid 

 
Wat zien we terug in de dagelijkse praktijk op school 
 
Alle BAS – afspraken passen hierin en zijn belangrijk! 
Intrinsieke motivatie: verwachtingen en doelen uitspreken! 
 
Reflectie: 

- O.B. reflectiekring 1x per dag (ook zelfreflectie) 
- M.B. concrete reflectiemomenten opnemen in dagplanning (bijv. bij 3 verschillende 

vakken) 
- B.B.  idem (blijven werken met smileys) 
- Zelf nakijken 
- N.a.v. zelfreflectie indelen in niveau groepen 
- Kringgesprek 
- Toets bespreken + doelen bespreken 
- Goede vragen stellen door de leerkracht; het boek “welke vragen stel ik”.  

Vermijd ‘waarom’ vragen. 
 
Motivatie: 

- intrinsieke motivatie stimuleren/ bevorderen 
- betrokkenheid in houding en denken 
- boeiende lessen 
- alert, meedoen 
- goede werkhouding 
- sfeer 
- inzetten van de 100 verwerkingsactiviteiten 
- digiborden meer gebruiken 
- uitdagende leeromgeving door: uitdagend materiaal, klas inrichting, leeractiviteit 
- beloningssysteem (Taakspel) 
- met concreet materiaal de les verlevendigen met name de zaakvakken 

 
Zelfstandigheid: 

- zelfstandig werken op de dagplanning in alle bouwen 
- weektaak/ werklijst voor elke klas 

 O.B. door de oudsten wordt per week 1 verplichte opdracht gedaan en 
1 keuze opdracht  

 M.B. er wordt gewerkt met een werklijst 
 B.B. er wordt gewerkt met een weektaak 

- uitgestelde aandacht 
- per thema een zelfstandige verwerking (excursie o.i.d.) verplicht stellen 
- O.B. BAS- afspraken voorspelbaarheid leerkrachtgedrag 
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- M.B  B.B.   
 zelfstandige verwerking na de les 
 zelf nakijken (zelfstandig werk materiaal) 

- kinderen zelf feesten/ commissies laten organiseren  
 
 
 
Taakgerichtheid 

- taakspel 
- meer autonoom maken v.d. leerling, meer begeleiden dan leiden 
- contact met ouders over zelfstandigheid van kinderen, zelf tas inpakken, veters 

strikken, gymkleding enz. 
- rapport; ruimte voor reflectie, de verplichting dit in te vullen. 
- groepsdoorbrekend werken/ niveaugroepen 
- zelfcontrole over het werk 
- werkplek op orde “ordentelijk” 

 
De kernwaarde verbondenheid is zichtbaar gemaakt in: 
 
De dagelijkse praktijk op school: 
 
Vieringen 

- kleine vieringen, groepsdoorbrekend, bouwdoorbrekend 
Gezamenlijke activiteiten 

- leerlingen hebben maatjes 
- klassen aan elkaar koppelen 
- bouwdoorbrekend werken 
- schoolthema’s 

Samen (werkend) leren 
- tutorlezen 
- duo lezen 
- groepswerk 
- voorlezen (aan kleuters) 

Groepsgevoel  
- Grip op de groep 
- Taakspel 
- Goed gedaan 

Nog werken aan:  
- contact ouder, leerkracht, kind 
- ouderbetrokkenheid 
De concrete stappen/afspraken hiervoor zijn: 
- t/m groep 5 stimuleren dat ouders de school in komen bij wegbrengen 
- kijklessen 
- presentatiemiddagen 
- uitnodigingen weeksluitingen 
- aanwezigheid ouders bij spreekbeurten, verjaardagen etc. 
- open en gastvrije houding van de leerkracht 

 
Naast de visie en missie en de ontwikkeling van BAS is de school ook in ontwikkeling op 
Ontwikkelingsgericht Onderwijs. De onderbouw heeft zich gericht op het verdiepen van een 
thema. Tijdens verschillende nascholingsmomenten en studiemiddagen is de opbouw van een 
thema verder ontwikkeld en uitgediept. 
De nascholing op het gebied van BHV en EHBO heeft afgelopen jaar gewoontegetrouw 
plaatsgevonden. 
  

  Kind 

  

Leerkracht  Ouder 
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5. Opbrengsten van de school. 

 
De schoolresultaten zijn voldoende ( schaal = onvoldoende/voldoende) 
De inspectie voor het onderwijs heeft op 3 april 2012 de school onderzocht op aspecten van 
de kwaliteit van het onderwijs en de naleving van wet- en regelgeving en n.a.v. dit onderzoek 
een basisarrangement vastgesteld. 
 
Opbrengsten van de school. 
Hieronder de indicatoren van de inspectie wat betreft de opbrengsten. Voor een oordeel 
‘voldoende’ moeten de resultaten van de toetsen voor meer dan de helft op of boven het 
gemiddelde liggen. 
 

Vaardigheidsscores E-toetsen 2015-2016 

Eindopbrengsten 2015 Cito LVS M8 Voldoende    B.L. 59%       R/W 64 % 

Onderdeel Technisch lezen Rekenen Begrijpend lezen Spelling 

 Gr. 3 Groep 4 Groep 4 Groep 6 Groep 6 Groep 4 Groep 6 

Aantal lln 33 44 44 58 58 44 58 

Score 27,3 52,2 59,3 82,34 31,03 123,5 136,41 

Inspectienorm 21 57 50 84 32 n.v.t. n.v.t. 

  
Opbrengsten van alle groepen. 
 
Hieronder alle eindopbrengsten van de groepen 3 t/m 8 van de landelijk genormeerde CITO-
toetsen. CITO hanteert 5 niveau’s A t/m E. Met de CITO-toetsen wordt een goed beeld 
gegeven van de groeps- en individuele scores van kinderen t.o.v. het landelijk gemiddelde. 
het gemiddelde tot ver onder het gemiddelde 
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Uitstroom van groep 8 naar niveau 
 
 
In hoofdstuk 8 van de schoolgids kunt u lezen hoe wij de resultaten van ons onderwijs meten. 
Eén van de meetinstrumenten is de uitstroom van groep 8 naar het vervolgonderwijs. 
De resultaten van de 61 leerlingen zijn als volgt: 
 
VWO     11x 
HAVO/VWO      9x 
HAVO       9x 
VMBO TL/ HAVO     6x 
VMBO TL      5x 
VMBO KB    12x 
VMBO KB/BB      5x 
VMBO BBL      3x 
PRO       1x 
      61 
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Inspectie:  
 
rapport onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag 2011 │ 2012 │ kbs De Zeppelin │ 3 april 2012 

1. Onderwijsleerproces 
Het leerstofaanbod van de school  is in overeenstemming met de kerndoelen. Naast de 
basisvakken Nederlandse taal en rekenen en wiskunde is er een aanbod voor actief 
burgerschap en sociale integratie. De inspectie heeft bij de groepsbezoeken geconstateerd 
dat de leerkrachten bij hun lessen een concreet doel voor ogen hebben en ook duidelijk 
uitleggen. 

2. Efficiënte onderwijstijd 
Er is een goede structuur in het klassenmanagement, waardoor de leerlingen in alle groepen 
rustig kunnen werken en er efficiënt gebruik wordt gemaakt van de geplande onderwijstijd. 

3. Schoolklimaat is veilig en heeft respectvolle omgangsvormen 
De school beschikt over een veiligheidsbeleid waarin verschillende onderdelen van de 
veiligheid in en om de school zijn beschreven. Dit beleid is gericht op afhandeling van 
incidenten. Ook is er een omgangsprotocol opgesteld dat ingaat op gewenst gedrag. Verder 
bevraagt de school eens in de twee jaar de leerlingen, leerkrachten en ouders over hun 
beleving van veiligheid. De school heeft het afgelopen jaar nadrukkelijk gewerkt aan het 
welbevinden van de leerlingen en leerkrachten op school. 

4. Er wordt rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen 
Afstemming. 
De afstemming voor de instructie en verwerking is nog onvoldoende planmatig. 
In de groepsadministratie, zoals in de groepsplannen en de weekplanning, ontbreekt in het 
algemeen een beredeneerde afweging van het omgaan met verschillen tijdens de instructie 
en verwerking. Ook in de weektaak (aanwezig in de groepen 6, 7 en 8) is geen onderscheid 
gemaakt naar de afstemming in ontwikkeling van de leerling. Tijdens de lesobservaties is 
veelal een klassikale instructie gezien, waardoor de afstemming onvoldoende in de praktijk 
zichtbaar is. 

5. Leerkrachten volgen systematisch de ontwikkeling van leerlingen. 
De school heeft een adequaat systeem van instrumenten en procedures om de resultaten 
van de leerlingen, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied, te volgen. Ook vinden 
er gestructureerde observaties plaats voor leerlingen uit de groepen 1 en 2. 

6. Leerlingen krijgen, daar waar nodig, extra zorg 
Ook zijn duidelijke criteria opgesteld wanneer leerlingen extra zorg nodig hebben. 

7. School heeft systeem van kwaliteitszorg 
De school heeft een duidelijk beeld van haar leerling-populatie en heeft daar haar aanbod 
op afgestemd. Ook maakt de school gebruik van een instrument om het onderwijsleerproces 
te evalueren en zij doet dit nagenoeg volledig. Voor de schoolontwikkeling heeft het team 
een aantal verbeteractiviteiten opgepakt. De verbeteractiviteiten voert het team op 
planmatige wijze uit. De borging van de activiteiten vindt ondermeer plaats in team/bouw 
overleggen door bespreking van de afspraken die zijn vastgelegd in een borgingsmap. 
Derden worden op de hoogte gebracht van de schoolontwikkelingen in het 
onderwijsleerproces en van de (tussen) opbrengsten. Hiervoor heeft de school ondermeer 
de beschikking over een digitaal instrument waardoor zij snel op ontwikkelingen in kan 
spelen. 
Voor wat betreft actief burgerschap en integratie heeft de school een duidelijke visie 
beschreven en deze verantwoord in de schoolgids. 

8. School voldoet aan alle wettelijke zaken. 
De inspectie concludeert tevens dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de 
wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd. 
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27 BN Zeppelin kwaliteitsknip 2012-2013 

 

Indicatoren Flore Score Bron 

Opbrengsten Voldoende Inspectie 

Leerstof aanbod Voldoende Inspectie 

Efficiënte onderwijstijd Voldoende Inspectie 

Veilig en respectvol schoolklimaat Voldoende Inspectie 

Didactisch handelen Voldoende Inspectie 

Rekening houden met verschillen 
tussen leerlingen / afstemming 

Voldoende Inspectie 

Systematisch de ontwikkeling van 
leerlingen volgen / begeleiding 

Voldoende Inspectie 

Passende zorg aanbieden Onvoldoende* Inspectie 

Kwaliteitszorg Voldoende Inspectie 

Voldoen aan wettelijke zaken t.a.v. 
schoolgids, schoolplan, zorgplan e.d. 

Voldoende Inspectie 

Ouder tevredenheid Voldoende Eigen enquête 

Personeelstevredenheid Voldoende Eigen enquête 

Ziekteverzuim 2,7% Gemiddelde schooljaar  

 
Opbrengsten 2012-2013 

Eindopbrengsten 2013 Cito LVS M8 Voldoende 

Technisch lezen groep 3 Voldoende 

Technisch lezen groep 4 Voldoende 

Rekenen groep 4 Voldoende 

Rekenen groep 6 Voldoende 

Begrijpend lezen groep 6 Voldoende 

 
Overige zaken: 
 
Eindopbrengsten voor arrangement inspectie (3 jaar cyclus) 

2013-2014 
Voldoende 

2014-2015 
Voldoende 

2015-2016 
Voldoende 

 
Arrangement: Basis 
 
*  Passende zorg aanbieden is onvoldoende beoordeeld. Dit is een gevolg van het 
gebruik van verouderde groepsplannen waarin de doelen en planning onvoldoende zijn 
opgenomen. Inmiddels heeft de school o.l.v. de OBD een groepsplan in gebruik dat wel 
voldoet aan de inspectienormen. Daarnaast gebruikt de school DGO’s. 
(Didactische groepsoverzichten)   
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6. Arbozaken. 
 
Verzuim leerkrachten. 
De Zeppelin kent een gemiddeld verzuimpercentage van 0,71%.  
Daaruit blijkt dat de Zeppelin een laag verzuimcijfer heeft.  
Bij vergelijk met de andere scholen van stichting Flore zien we dat daar een totaal 
verzuimpercentage is van 5,24%. Het verzuim percentage op de Zeppelin ligt dus beduidend 
lager. Van alle scholen van Flore heeft alleen de Zevensprong (0,43%) een lager 
verzuimpercentage. 

Verzuim per peilperiode Peildatum: van 2014-08 t/m 2015-07 

Naam: Kort 0-8 Kortmid
del 8-43 

Langmiddel Lang Totaal Meldings 
frequentie 

Verzuimduur 

Zeppelin  0,27% 1,40% 0,89% 0,00% 2,56% 0,50 8,42 

 
Verzuim leerlingen: 
6 leerlingen hebben ongeoorloofd verzuimd. 5x een ochtend en 1x een middag. 
Met ouders van een kind dat veel verzuimt, wordt een gesprek gevoerd. 
 
Ongevallenregistratie: 
Er hebben zich slechts 2 ongevallen voorgedaan waarvoor kinderen het ziekenhuis moesten 
bezoeken en 1 ongeval met bezoek aan een tandarts 

- 1x een botbreuk door een val van het klimrek; 

- 1x een polsbreuk door de val van een kast tijdens de gymles; 

- 1x losse tand door een val over een step. 

Geen van deze ongevallen vraagt extra maatregelen van de school. 

 
RI&E 
In schooljaar 2013-2014 is een risico inventarisatie en evaluatie afgenomen.  
Hieronder volgt de rapportage. 
Daarin is te zien dat een aantal zaken opgepakt dient te worden door stichting Flore. 
Van de enkele zaken die onder verantwoording vallen van de directeur van de school, is er al 
een aantal opgepakt en verbeterd. 
Van de oorspronkelijke 15 knelpunten zijn nog over: 
  
Knelpunt: 3.1.3.0 
De Quickscan (m.b.t. werkdruk) wordt niet iedere 2 jaar ingevuld. 
Activiteiten: Uitvoering Personeelstevredenheidspeiling in 2016 
Wanneer af: 01012017 
 
Knelpunt: 6.12.10.0 
Werknemers zijn niet voorgelicht over het veilig gebruik van ladders, trappen en ander klimmateriaal. 
Activiteiten: Geef medewerkers periodiek voorlichting over het veilig gebruik van ladders, 
trappen en ander klimmateriaal 
Wanneer af: 01052017 
 
Wie is er verantwoordelijk voor de knelpunten en gaat de verbetering uitvoeren/ coördineren: 
Schooldirecteur    Stichting Flore. 
3.1.3.0     6.12.10.0 
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7. Overige zaken 

 
Naast de geschetste zaken die spelen op school blijft het geven van goed onderwijs aan het 
jonge kind (4 tot 12 jarigen) natuurlijk het belangrijkste op een basisschool. We bewaken de 
kwaliteit van ons onderwijs o.a. door te werken volgens BAS (Bouwen aan een Adaptieve 
School). Kwaliteit bereik je niet alleen door goede inzet van middelen maar ook door een breed 
aanbod voor kinderen. Naast het gebruik van materialen zoals methodes en bronnenboeken, 
bereiken we dat brede aanbod ook door allerlei activiteiten. Voor afgelopen schooljaar zijn dat: 

- Continueren van hulpgroep “de Gondel”. Gedurende een aantal dagdelen per week 
kunnen kinderen de Gondel bezoeken alwaar juf Marion en juf Barbera de kinderen 
begeleiden die een breder aanbod aankunnen en kinderen begeleiden die extra 
aandacht nodig hebben op cognitief of sociaal/emotioneel gebied. 

- Dodehoekspiegel 
Kinderen leren door praktijkervaring wat de gevaren zijn van het zich bevinden in de 
“dodehoek” van spiegels bij grote voertuigen zoals bussen en vrachtwagens. 

- Hartje Winter 
Kinderen nemen deel aan activiteiten georganiseerd door de gemeente 
Heerhugowaard. Een van de activiteiten is het schaatsen op een kunstijsbaan in het 
centrum van Heerhugowaard. 

- Lightwise en Streetwise van de ANWB zijn programma’s die er op gericht zijn de 
veiligheid van kinderen te bevorderen. Dit gebeurt voornamelijk door de kinderen te 
leren zelf verantwoordelijk te zijn bij deelname aan het verkeer. 

- Excursies 
Alle groepen maken ten minste 1 excursie. In de omgeving of verder weg.  
Zo zal er o.a. een excursie zijn naar de huisvuilcentrale en naar de drukkerij van de 
krant. 
De kleutergroepen lopen het kabouterpad 

 

 
 

8. Tot slot 
 
Met dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over schooljaar 2015-2016 op basisschool 
de Zeppelin in Heerhugowaard.  
Schooljaar 2015-2016 is een goed jaar geweest voor basisschool de Zeppelin.  
Er hebben zich meer nieuwe leerlingen aangemeld dan was verwacht en er is ook een groot 
aantal zij-instromers ingeschreven. 
De opbrengsten van de school zijn goed. De school krijgt na het inspectiebezoek een 
basisarrangement. 
 
De Zeppelin kan vol vertrouwen de toekomst in en geeft ”onderwijs op niveau”. 

 
 

 


