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1. Voorwoord 
Als school is het zinvol om een verslag samen te stellen van het afgelopen schooljaar.  
Het is uitgebreid maar niet met de intentie om alles wat in het schooljaar gepasseerd is op te 
sommen. Het streven is om een gemakkelijk leesbaar en voor iedereen toegankelijk 
jaarverslag te schrijven .  
Het verslag wordt  aangeboden  aan de medezeggenschapsraad en het team  van 
medewerkers van de school.  
 
Tevens worden de ouders en verzorgers in het Vergeet-Mij-Nietje gewezen op het bestaan 
van het schooljaarverslag . Een exemplaar is op te vragen  bij de administratie en terug te 
vinden op www.devrijeschoolalmelo.nl  
 
Het schooljaarverslag maakt deel uit van een cyclus van planmatig werken. Schoolplan 2019-
2023 en  jaarplan 2019-2020 maken daar eveneens  deel van uit.  
 
Het schooljaarverslag past in de maatschappelijke ontwikkeling die van scholen vraagt om 
zich toegankelijk en transparant op te stellen.  
 
Namens de school, Hans Verkley,  september 2020  
 
 

2. Een bijzonder schooljaar – coronacrisis vanaf maart  
Halverwege maart van dit jaar brak de coronacrisis uit. De gevolgen waren groots. Alle 
scholen gingen dicht vanaf 16 maart en de kinderen bleven thuis. Het onderwijs moest 
daarop overschakelen naar thuisonderwijs. Binnen no-time wisten we dit met elkaar te 
realiseren.  Het bracht nieuwe mogelijkheden en uitdagingen.  
 
Zo vergaderden we online (hele team, subgroepen), werd een coördinatieteam 
samengesteld en  maakten we afspraken over het volgen van de leerlingen in de tijd dat zij 
thuiswerkten.  
 

http://www.devrijeschoolalmelo.nl/
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Door middel van nieuwsbrieven en verslagen werd het onderlinge contact binnen het college 
met iedereen onderhouden. De directeur schreef ook enkele keren in een apart brief naar 
alle leerlingen.  
 
De medewerking en het begrip van ouders over de nieuwe situatie was groot. Er ontstonden 
andere contacten met ouders, met leerlingen en met het team. Digitaal en via appgroepen. 
Collega’s stuurden wekelijks verhalen en opdrachten digitaal. Programma’s via MOO werden 
ingezet.  
 
Ook werd de communicatie naar de ouders voortgezet. Door middel van de wekelijkse 
nieuwsbrief als wel door speciale brieven vanuit school voor ouders en leerlingen.  
Op stichtingsniveau werden eveneens besprekingen online gerealiseerd.  
 
De opvang van leerlingen met ouders in kwetsbare beroepen werd georganiseerd. Met hulp 
van teamleden werden alle verzoeken voor hulp geregeld. We konden daarbij gebruik 
maken van het peuterhuis van Christoforus.  
 
Vanaf 11 mei werden de maatregelen versoepeld en konden de kinderen weer naar school. 
Dat wil zeggen halve klassen hele dagen. De organisatie werd daarop afgestemd en we 
namen strikte hygiënemaatregelen in acht.    
We stelden een protocol op op basis van adviezen van het RIVM en op voorspraak van de PO 
Raad.  
 
Op 8 juni was er een verdere versoepeling en ging de school weer geheel open voor alle 
kinderen. Het protocol werd wederom aangepast en naar alle betrokkenen van de school 
gecommuniceerd en op de website geplaatst.  
 
Al met al werd er veel gevraagd  van de inzet en flexibiliteit van leerkrachten en 
schoolleiding. Ook van ouders werd veel inzet gevraagd. We zijn tevreden over de 
betrokkenheid in zijn algemeenheid van iedereen.  
 
In de afgelopen maanden is het onderwijs aan de kinderen zo goed mogelijk voortgezet. In 
de komende tijd, d.w.z. na de zomervakantie, werken we aan het in beeld krijgen of er 
sprake is van achterstanden en of we daar nader op in moeten spelen met ons onderwijs.   
 

In het najaar van 2020 wordt door stichting Athena teruggekeken op de periode van dit 
voorjaar waarin door de Coronasituatie een aantal dingen anders waren dan normaal. Om 
dat goed te kunnen doen zijn alle medewerkers  uitgenodigd om een korte vragenlijst in te 
vullen. Dit kan tot en met 11 oktober 2020.  
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3. A3 Jaarplan 2019-2020 
De coronacrisis zette heel veel op zijn kop. Er diende door leerkrachten en schoolleiding veel 
geregeld en georganiseerd te worden om onderwijs-op-afstand te organiseren. Alle 
aandacht ging in het tweede halfjaar daar naar uit. Flexibel handelen en improviseren 
stonden hoog op het programma.  
Dit betekende ook dat voorgenomen plannen uit het A3 jaarplan nauwelijks  zijn 
geagendeerd. Alle energie was nodig voor het op goede wijze organiseren van ons onderwijs 
tijdens de Lock down.  
Een groot aantal onderwerpen is dan ook doorgeschoven naar het  A3 jaarplan voor het 
schooljaar 2020-2021. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. De schoolorganisatie  
De school startte het schooljaar met 9 klassen. Net als de twee jaar daarvoor  met drie 
kleutergroepen. Dat is prettig en  kan ook niet anders als je met meer dan 60 jongste 
kinderen start en naar verwachting met bijna 85 kleuters  eindigt.  
Daarnaast starten we met 6 klassen onderbouw.  
 
Door de stimuleringsregeling vanuit het ministerie om de werkdruk te verlagen zijn extra 
gelden beschikbaar gesteld. Op basis van onze schoolgrootte is dat structureel ruim €30.000. 
Hiervan zijn een leerkrachtondersteuner en een vakleerkracht handarbeid aangesteld in 
2018. Dit zette zich in het nieuwe schooljaar voort. 
Annemiek  heeft zich ook dit schooljaar wekelijks voor één dag ingezet voor coaching van 
leerkrachten op andere scholen. Dit naast de coaching op onze eigen school. Voor de 
vervanging voor die dag werkte Wendy.  
Vakleerkrachten voor gym en handarbeid en een aantal vrijwilligers startten ook in het 
nieuwe jaar weer.  
 
Dit schooljaar hadden we wekelijks voor 1 dag de beschikking over een vaste vervanger, 
namelijk Maaike.  
 
Derhalve konden we de bezetting in de organisatie goed rond krijgen bij de start van het 
nieuwe schooljaar.  
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5.  Verzuim en vervanging  
Vanaf januari 2020 zijn  twee teamleden langdurig uitgevallen. De case-manager (de 
directeur van de school) heeft met hen regelmatig contact conform het verzuimprotocol. 
Daarbij is ook intensief overleg met bedrijfsarts en met personeelsfunctionaris.   
Het verzuimpercentage lag voor januari op 4,5% , ruim onder het landelijk gemiddelde. 
Echter is daarna het verzuim in het schooljaar opgelopen naar 9%.   
 
Vervanging voor ziekteverlof dan wel voor studiedagen was te regelen, maar is niet altijd 
eenvoudig. Intern zijn er gelukkig mogelijkheden, want vervanging via het 
mobiliteitscentrum was niet altijd voorhanden. Collega Ilona heeft vele maanden in klas 6 
vervangen en dat was voor het onderwijs en voor ouders en leerlingen heel plezierig. Dit als 
gevolg van het uitvallen van de leerkracht van deze klas.  
Wendy is van september tot januari met zwangerschapsverlof geweest en vervangen door 
Maaike.   
Eind februari is door het ontbreken van een vervanger een klas één dag naar huis gestuurd.  
Daar is het gelukkig bij gebleven.  
  
Eén collega was na het heropenen van de school in mei nog niet in staat om te werken. 
Inmiddels is dat wel het geval.  
 

6.  Vóór de coronacrisis….. 
Waren er vele activiteiten. En deze lijken door de crisis op dit moment erg ver achter ons te 
liggen….. 

o Zo vierden we 100jaar Waldorf scholen en bezochten we op 20 september met het 
team het festival nabij Utrecht. “Een traditie van vernieuwing”  was een geweldige 
happening met vele bijzondere workshops 

o Hadden we verschillende ouderavonden: 
      - algemene ouderavond met Paul van Meurs over leeftijdsfasen op 5 september 
      - voor alle kleuterouders was er een avond op 10 oktober met AB van Heyningen over                                       
        kinderfysiotherapie 
o Hadden we op 9 november een geslaagde najaarsmarkt 
o Was er op 4 oktober een sfeervolle muziekavond in onze grote zaal 
o Startten we met Bosdagen voor alle kleuters op het scouting terrein 
o En was er 13 februari de twee jaarlijkse verkeersdag van Streetwise  

 
Daarnaast waren er diverse studiemomenten voor het gehele team: 

o Op 7 oktober verdiepten we ons in diverse ICT zaken waaronder de invoering van het 
programma MOO 

o Op 28 oktober was er een bijeenkomst met het hele team over veiligheidszaken. 
Helaas ging de BHV herhalingscursus niet door 

o En 14 februari stond in het teken van Jaarfeesten van waaruit een groep zich verder 
is gaan verdiepen in de toekomst van de Kerstspelen 
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Individueel professionaliseerden teamleden zich op allerlei manieren.  

o Door de applicatiecursus (Kim 2de jaar) en Ilona en Joost startten bij Athena 
o Diverse dagen voor vertrouwenspersonen, intern begeleiders, Regenboogtraining en 

taal/reken/kleutercoördinatie werden bezocht.  
o Er was nog eenmaal een afsluitende bijeenkomst voor alle kleuterleerkrachten van 

Athena. Dit wordt in de toekomst op andere wijze georganiseerd.  
 
 
7. Tijdens de coronacrisis….. 
Hebben we op de eerste plaats gewerkt aan het voortzetten van goed onderwijs aan alle 
kinderen. De jaarfeesten werden op aangepaste wijze ‘gevierd’.  
Een feest zoals het St.Jansfeest werd afgeblazen. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer met 
iedereen naar het Schelfhorstpark.  Een aantal bijzondere momenten ging met enige 
aanpassingen gelukkig door. 

o Het afscheid van klas 6 bijvoorbeeld met een gezellig feest op 1 juli bij een ouder in 
de tuin in Bornerbroek 

o De getuigschriftenavond op 30 juni  
 
 
8. Bijzondere gebeurtenissen en activiteiten 

o Begin september overleed na een langdurig ziekbed Ronald Geerding, ouder van 
school. We hebben veel te vroeg afscheid van hem moeten nemen 

o Op 15 oktober was er een bijeenkomst voor de klassenouders 
o Kwam de Ecoraad verschillende keren bijeen en werd bijvoorbeeld een opvangtank 

geregeld voor regenwater 
o Onderzocht de provincie Twente door een energiescan  hoe het met ons 

energieverbruik en de isolatie van ons gebouw staat. We kregen, naast allerlei 
zinvolle tips, het energielabel B en voor een schoolgebouw van bijna 40 jaar is dat 
heel goed 

o Medewerkers hebben – na oproepen van de vakbonden – op verschillende dagen 
actie gevoerd voor betere werkomstandigheden en een hoger salaris.  

o Door het winnen van een geldprijs (groenste idee van Twente) en door een gift  
vanwege 100 jaar Waldorf scholen hebben we een lang gekoesterde wens kunnen 
realiseren. We hebben een echte waterpomp geslagen en deze in mei kunnen 
openen.  
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9. Beleidsdocumenten 
Dit jaar werd gewerkt aan diverse documenten en protocollen. Soms nieuw en soms 
geactualiseerd. Deze worden na bespreking ondergebracht onder SharePoint van Office 365 
zodat het college hier gemakkelijk toegang toe heeft. Te denken valt aan bijvoorbeeld 

o Warmteprotocol 
o Informatie verstrekking gescheiden ouders 
o Rouwprotocol voor de school 

 
 

10. Samenwerking als college en met derden 
Wekelijks heeft het college van medewerkers vergaderd. In de pedagogische vergadering 
komen zaken als klassenbespreking, kinderbespreking, veiligheid, jaarfeesten, vakgebieden 
als rekenen en taal en allerlei praktische zaken aan de orde. De school werkt met een 
jaarplanning van vergaderingen en onderwerpen.  Dit wordt op hoofdlijnen voorbereid door 
de directeur en een tweetal collegeleden.  
Als gevolg van de coronacrisis werd dit vanaf maart anders!  
 
Wekelijks ontvangen alle medewerkers een weekbrief met allerlei korte berichten.  
Samen hebben we in januari een Nieuwjaarsborrel gedronken (in Zenderen) en een 
eindejaar borrel (in Harbrinkshoek).  
 
Er zijn goede contacten met bestuurskantoor en de collega’s van de 15 scholen van stichting 
Vrijescholen Athena. Het bestuurskantoor bestaat, naast de algemeen bestuurder, uit 
diverse gespecialiseerde medewerkers voor financiën, kwaliteitszorg  en personeelszaken. 
Voor onderhoud aan het schoolgebouw is er een nauw contact met bureau Bouwmeester uit 
Borne.  

De school maakt deel uit van het Integraal Kindcentrum ‘De 
Schelfhorst’. Tezamen met de scholen uit de buurt en de 
kinderopvang bespreken we onderwijskundige (bieb in school, 
overgang peuterschool-basisschool)  en wijkgerichte zaken  
over bijvoorbeeld vandalisme, of naschoolse activiteiten voor 
leerlingen. We organiseerden in maart een gezamenlijke open 
dag.  
 
Een goed contact met het Samenwerkingsverband Noord 
Twente is van groot belang. Intern begeleider en directeur zijn 
nauw betrokken bij respectievelijk de Planraad en de 
klankbordgroep en het bestuur van het SWV. Zij bezochten 
alle vergaderingen.  

 
Samen met wijkcoach, schoolcoach, orthopedagoog, GGD, schoolmaatschappelijk werk en 
leerplichtambtenaar zijn er schoolondersteuningsteam (SOT) bijeenkomsten geweest 
waarin leerlingen die extra zorg verdienen ter sprake komen.  
Wegens corona is daar niet alles van doorgegaan.  
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De intern begeleider Mirjam Papenborg  was ook dit jaar weer de spil in de onderwijszorg. 
Er zijn vele gesprekken en overleggen geweest waar  leerkrachten en ouders nauw bij waren 
betrokken. Zij heeft 4 keer per jaar gesprekken met alle leerkrachten om de prestaties en het 
welbevinden van de leerlingen te volgen en waar nodig actie te ondernemen.  
Er is veelvuldig overleg tussen intern begeleider en directeur om de 
onderwijsontwikkelingen te monitoren en daar beleid aan te koppelen.  
 
Evenals andere jaren waren er, met name van het ROC, weer een flink aantal stagiaires. 
Vaak een welkome ondersteuning voor in de klassen en voor stagiaires zinvol om een plek te 
hebben om de praktijk van de school te ervaren. Coördinatie lag ook dit jaar weer in handen 
van Mirjam.  
 
Er is wederom een prettige samenwerking het afgelopen jaar geweest met stichting 
Christoforus. Zij verzorgen de buitenschoolse opvang en het peuterhuis. De samenwerking 
wordt als constructief en waardevol ervaren.  Het is voor de doorgaande lijn van peuters 
naar kleuters prettig dat we onder hetzelfde dak gehuisvest zijn. Dat maakt de lijnen voor 
medewerkers, ouders en kinderen kort! De samenwerking is na de zomervakantie 
vastgelegd in een document.  
 
 

11. Samenwerking met ouders/verzorgers 
Voor een goede verhouding tussen school en ouders is het uiteraard van belang om een 
goed contact te hebben met elkaar. Dit in het belang van de ontwikkelingen van de 
kinderen.  
Jaarlijks zijn er dan ook allerlei gesprekken tussen ouders/verzorgers en leerkrachten om de 
ontwikkelingen van de kinderen te bespreken. Ook intern begeleider of directeur kunnen 
hier betrokken bij zijn.  
Tijdens de coronacrisis zijn de regels aangepast en gaat het overleg en de afspraken veelal 
digitaal of telefonisch.  
 
De directeur van school vergaderde 6x per jaar met de medezeggenschapsraad. Allerlei 
beleidszaken kwamen ter sprake. Een lid van het college (Hilde Wigger) en een lid van het 
ouderdeel (Bonnie Förster) bezochten de bijeenkomsten van de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad van de stichting.  
 
Naast de goede inzet van vele (klassen)ouders was er ook weer enkele keren een  
hoofdluiscontrole en enkele tuindagen waarbij naast teamleden ook veel ouders ons 
hielpen. 
 
De verkeersbrigade met als coördinator Olav draaide voor de Lockdown op volle toeren. Dit 
mede dankzij de hulp van 6de klassers.  
Aan het eind van het jaar werd het stokje van coördineren aan Paulien de nieuwe 
verkeersouder overgedragen.   
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De schriftelijke communicatie werd op vrijdagen trouw verzorgd door Karin door de 
wekelijkse nieuwsbrief ‘Het Vergeet-Mij-Nietje’. Daarnaast werden ouders  via het 
programma Parnassys en via app contacten zeer regelmatig geïnformeerd.  
Uiteraard noem ik hier ook Facebook en onze eigen website www.devrijeschoolalmelo.nl  
 
Voor nieuwe ouders en ouders die belangstelling hebben voor onze school zijn weer 
informatieavonden georganiseerd en inloopochtenden. Deze werden na de Lockdown weer 
opgepakt en verzorgd door Nienke en Mirjam.  
 

                                             
 
 

12. Financiën en ouderbijdrage  
De school ontvangt gelden van het ministerie voor iedere ingeschreven leerling. Daar 
moeten alle kosten (personeel, organisatie en gebouw) uit worden bekostigd. Daarnaast 
ontvangt zij voor kinderen die extra zorg nodig hebben een bijdrage van het SWV. Verder  
zijn er de inkomsten van de vrijwillige ouderbijdrage.  
 
Na een actie en uitleg over de ouderbijdrage is dit bedrag bij de inkomsten voor school 
gegroeid. We hopen op een goede respons van de ouders om bij te dragen  in de komende 
jaren.  
De ouderbijdrage wordt benut voor de extra materialen die op de vrijeschool worden 
gebruikt en de uitgaven voor de jaarfeesten. In het afgelopen schooljaar heeft er een 
verantwoording plaatsgevonden aan de medezeggenschapsraad waar de inkomsten van de 
ouderbijdragen voor zijn aangewend. Ouders zijn hierover geïnformeerd in het Vergeet-Mij-
Nietje.  
 

Uit de begrotingsbesprekingen met het bestuurskantoor en de kwartaaloverzichten blijkt dat 
de inkomsten en uitgaven het afgelopen jaar goed in balans zijn. De uitgaven voor personeel 
waren iets te hoog en de gebouwen investeringen iets te laag.  Maar in totaal is er sprake 
van een gezond evenwicht tussen inkomsten en uitgaven.  
 
 
 
 
 
 

http://www.devrijeschoolalmelo.nl/
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13. Onderhoud schoolgebouw en plein 
De renovatie van alle toiletgroepen is in september afgerond.  
Jaarlijks zijn er controles op de pleinen en alle toestellen. En ook wordt de school 
gecontroleerd op alle brandveiligheidsapparaten.  
In de herfstvakantie is in school het nodige schilderwerk verricht (plinten en deurstijlen) en 
met de inzet van ouders is een prachtig speelhuis gerealiseerd in één van de kleuterklassen.  
 
Een aantal zaken staan op de lijst om in het nieuwe schooljaar op te pakken zoals de 
tuinschuur, het hang- en sluitwerk in de school en nieuwe gordijnen.  
 
 

14. Tot slot 
Uit het bovenstaande mag blijken dat we een actieve en betrokken school zijn. De inzet van 
medewerkers en van vele ouders is groot. Wij zijn daar zeer tevreden over en hopen dat we 
dat in het nieuwe schooljaar voort kunnen zetten.  
 
Mocht u naar aanleiding van het schooljaarverslag vragen of opmerkingen hebben, neemt u 
dan gerust contact op met de schoolleiding.  
 
 
 
 
      
       


