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Inleiding 

 

Voor u ligt het schooljaarverslag 2018 - 2019 van o.b.s. ’t Fonnemint te Sint Annaparochie.  
Het schooljaarverslag maakt deel uit van de kwaliteitscyclus:   
     - schoolplan 
     - schooljaarplan 
     - schooljaarverslag 
 

Het schooljaarverslag is bedoeld als interne verantwoording. Het is voor team en directie een 
terugblik op het afgelopen schooljaar: het vaststellen van behaalde resultaten als opmaat voor het 
formuleren van de beleidsvoornemens voor het nieuwe schooljaar. 

Tevens is dit document een verantwoording naar externen: het schoolbestuur, de ouders en de 
inspectie. 

 

Het schooljaarverslag 2018 – 2019 bestaat uit 3 hoofdstukken: 

Hoofdstuk 1: We geven hierin een overzicht van de belangrijkste kengetallen t.a.v. de leerlingen, 
het personeel en de resultaten van het onderwijs (de opbrengsten). 

Hoofdstuk 2: Hierin evalueren we ons schooljaarplan van het afgelopen schooljaar, de contacten  
met de ouders, de bevindingen van de inspectie en andere relevante gegevens. 

Hoofdstuk 3: U vindt hier informatie over de stand van zaken betreffende de schoolfinanciën. 

Wij hopen dat het schooljaarverslag bijdraagt aan het beoogde doel: systematische en planmatige 
zorg voor kwaliteit.  

 

Margriet Leeuw-Pijnakker 
Directeur o.b.s. ‘t Fonnemint 
Sint Annaparochie 
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1 Kengetallen 2018-2019 

1.1 Leerlingen op teldatum 

Gegevens teldatum 1 oktober 2018 

Leeftijd Weging Totaal 

 1.0 0.3 1.2  

Aantal leerlingen 4 t/m 7 jaar 87 1 5 93 

Aantal leerlingen 8 jaar en ouder 125 2 6 133 

Totaal 212 3 11 226 

 

 Leerlingen per leerjaar begin schooljaar 

Leerjaar 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

Aantal 28 28 35 29 33 23 27 21 226 

    

Leerlingen per leerjaar einde schooljaar 

Leerjaar 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

Aantal 48 28 34 29 38 23 28 21 249 

 

Ontwikkelingen 

  

 

 

Groepssamenstelling 
Op o.b.s. ’t Fonnemint werken met combinatiegroepen in de kleuterafdeling. We zijn gestart met 
twee gecombineerde kleuterklassen. Na de herfstvakantie hebben we een extra instroomgroep 
geformeerd. De groepen 3 en 5 hebben we bij aanvang van het schooljaar gesplitst vanwege het 
grote aantal leerlingen. We hadden dus twee groepen 3 en twee groepen 5. 

Schooljaar 01-10-2016 01-10-2017 01-10-2018 

Aantal 207 220 226 
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 Door- en uitstroom 

 
Onderwerp/ Groep 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Aantal leerlingen op 1 oktober dat voor de tweede keer in 
het leerjaar zit  (groep 2 t/m 8) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Aantal leerlingen op 1 oktober met een individuele leerlijn 
(OPP, inclusief gedrag en dyslectische leerlingen) 
 

0 1 1 1 5 2 2 1 

Aantal leerlingen dat in het schooljaar is uitgestroomd naar 
een andere basisschool 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Aantal leerlingen dat in het schooljaar is ingestroomd vanuit 
een andere basisschool  

2 0 2 0 6 0 0 0 

Aantal leerlingen dat in het schooljaar is uitgestroomd naar  
het speciaal basisonderwijs (SBO) 

0 0 0 1 1 0 0 0 

Aantal leerlingen dat in het schooljaar is uitgestroomd naar 
het SO (Expertisecentra): cluster 1, 2, 3 of 4. 

0 0 1 0 1 0 0 0 

Aantal leerlingen dat vanuit groep 7 is uitgestroomd naar het 
VO 

0 

Aantal leerlingen dat vanuit groep 8 is uitgestroomd naar het 
praktijkonderwijs 

0 

Aantal leerlingen dat vanuit groep 8 is uitgestroomd naar het 
leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) 

0 

Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: 

Groep 8: 21 

Groep 7: - 

21 

 

 

 

Uit bovenstaande gegevens kunnen we afleiden dat o.b.s. ’t Fonnemint nog steeds groeit. 

Er is een hoge instroom geweest vanuit andere basisscholen. Het gaat in bijna alle gevallen om 
leerlingen die vanuit c.b.s. de Noordster te Nij Altoenae de overstap maken naar onze school. Er is 
sprake van één verhuisgeval vanuit Leeuwarden. 

Dit schooljaar hebben de handelingsplannen plaatsgemaakt voor zorgkaarten. Dyslectische leerlingen 
kregen in het verleden een handelingsplan. We maken nu voor deze leerlingen een OPP, hoewel ze 
qua achterstand niet in de categorie OPP vallen (achterstand van 1-1,5 jaar). 

Ook leerlingen met gedragsproblemen krijgen nu een OPP-gedrag in plaats van een handelingsplan. 
Door te werken met een OPP wordt de aanpak concreter. De inzage en inspraak van ouders wordt 
beter geregeld. Een OPP sluit tevens beter aan bij een eventuele verwijzing naar een school voor 
speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs. 
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Prognose 
We verwachten dat het leerlingenaantal stabiel blijft. Ook volgend jaar zullen we een extra 
kleutergroep gaan formeren zo rond de kerstvakantie. Het is de vraag of de extra aanwas de 
uitstroom van de nieuwe, grote groep 8 kan compenseren in 2020-2021. 

1.2   Personeel 

Leeftijdsopbouw  

Functie M  V  <25 25-34 35-44 45-54 55-59  60 Totaal  

Dir.      1   1 

OP    5 4 6 1 2 18 

OOP    1  1   2 

 

Opmerkingen 
Het team van o.b.s. ’t Fonnemint is gemêleerder geworden qua leeftijdsopbouw. De categorie 25-34 
jaar is wat groter geworden. Tegelijkertijd zijn er ook een paar collega’s bijgekomen die in de 
categorie 55+ vallen. 

Mobiliteit  
Dit schooljaar is het team tussentijds uitgebreid met één collega die eerder bovenschools als 
vliegende keep werd ingezet. 

Verzuim en vervanging 
 Er is weinig ziekte onder het personeel. Het langdurig ziekteverzuim is dit jaar korter   
 dan vorig jaar. Er is voor één collega een reïntegratieplan opgesteld in samenwerking 
 met Verzuimweg.     
De vervanging voor de langdurig zieke collega kon gelukkig opgelost worden. 
Vervanging voor de korte termijn is geregeld opgevangen door de IB’er in te zetten of leerkrachten 
die ingepland stonden voor extra ondersteuning aan individuele leerlingen. In een aantal gevallen 
zijn de kleinere groepen 3 en 5 samengevoegd. Over het geheel genomen is er voor vier dagen 
besloten een van de groepen “naar huis” te sturen wegens gebrek aan vervanging. 

 

1.3.      Opbrengsten 

Eindopbrengsten 2018-2019 
We scoorden ook dit jaar weer boven het landelijk gemiddelde met onze Cito-Eindtoets met een 
gemiddelde van 544,1. Het landelijk gemiddelde was 535,7. 
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Analyse Eindtoets 2018-2019 
Hieronder kunt u lezen hoe er op de diverse onderdelen van de Eindtoets is gescoord. Ook geven we 
een verklaring voor de score ten opzichte van de scores van vorig jaar. 

 
 

Vakgebied Percentiel 
score  

schooljaar 
2017-2018 

Percentiel 
score  

schooljaar 
2018-2019 

Opvallende zaken/conclusie(s)/actie(s)  
 

 Lezen: 51 91 Op alle onderdelen is er dit schooljaar veel hoger 
gescoord.  
Verklaring: er is voor deze onderdelen meer aandacht 
geweest. Ook is er extra gewerkt aan 
informatieverwerking d.m.v. een werkboekje. 

  - begrijpend lezen 72 82 

  - samenvatten 20 95 

  - opzoeken 47 95 

 Taalverzorging: 92 100 Op alle onderdelen is er dit schooljaar veel hoger 
gescoord. 
Verklaring: Er is extra aandacht besteed aan 
Taalverzorging d.m.v. stencils. Ook werd er gebruik 
gemaakt van het Internet om opdrachten af te halen.  

   - spelling ww 88 100 

   - spelling niet-ww 73 100 

   - grammatica 90 100 

   - interpunctie 80 99 

Schrijven 97 99 Op dit onderdeel is dit schooljaar weer heel hoog 
gescoord.  

 Rekenen:  43 99 Op alle onderdelen is er dit schooljaar veel hoger 
gescoord. 
Verklaring: In de groep van vorig schooljaar zaten 8 
leerlingen met een OPP voor rekenen. Dit schooljaar 
werkte maar één leerling met een OPP rekenen.  
Het metriek stelsel is veel herhaald en 
redactiesommen zijn dagelijks aangeboden. 

  - getallen 62 100 

  - verhoudingen 30 85 

  - meten en 
meetkunde 

32 99 

  - verbanden 51 87 

Totaal  66 99 De totaalscore is veel hoger vergeleken met vorig jaar. 
Toen waren er in totaal 11 OPP (8 voor rekenen en 3 
voor begrijpend lezen). Dit jaar is er één leerling met 
een OPP voor rekenen. Het gemiddelde niveau van 
deze groep ligt dus hoger. 

 
Het verloop van de Cito-scores ten opzichte van het landelijk gemiddelde is over de afgelopen drie 
jaren als volgt: 

Schooljaar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Landelijk gemiddelde 534,9 535,6 534,9 

Schoolscore 537,3 536,4 536,9 

 

We kunnen dus concluderen dat we meerjarig voldoende en boven het landelijk gemiddelde scoren. 
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Over de afgelopen drie jaar zien onze adviezen er als volgt uit, weergegeven in percentages: 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Advies 22 leerlingen, % 32 leerlingen, % 21 leerlingen,% 

Vmbo-basis 13,6 12,5 - 

Vmbo-basis/kader 9,1 - - 

Vmbo-kader 13,6 - 4,8 

Vmbo-
kader/theoretisch 

 15,6 19,0 

Vmbo-theoretisch 4,6 28,1 14,3 

Vmbo-
theoretisch/havo 

 12,5 4,8 

Havo 27,3 3,1 14,3 

Havo/vwo 9,1 9,4 19,0 

Vwo 22,7 18,8 23,8 

 
De adviezen komen tot stand door de uitslagen op de methodetoetsen te combineren met de Cito-
scores in de Friese Plaatsingswijzer en de gegevens op de Eindtoets. 

 
Resultaten Eindopbrengsten 
De resultaten van de eindopbrengsten per jaarlaag worden per vakgebied en per jaarlaag aan de 
hand van de schoolnorm en/of landelijke norm getoetst. U vindt ze in onderstaande matrix.  
Behaalde normen worden groen gekleurd en niet behaalde normen rood. De schoolnormen worden 
eens in de drie jaar aangepast, indien noodzakelijk. 
 
 

Groep Toetsnaam Aantal lln. Deelname lln Percen-
tage I en 
II 

Percen-
tage IV 
en V 

Vs E School
norm 

LG ‘19 

3 DMT 2018 34 34 61,8% 11,8% 34,6 I+  23 

4* DMT 2018  29 28 42,9% 21,4% 55,3 I  48 

5 DMT 3(2,1) 37 36 55,6% 22,2% 78,5 II  68 

6 DMT 3(2,1) 23 23 65,2% 21,7% 92,2 I  82 

7* DMT 3(2,1) 28 27 59,3% 14,8% 102,4 I  93 

 
 

Groep Toetsnaam Aantal lln. Deel-name lln Percen-
tage I en 
II 

Percen-
tage IV 
en V 

Vs E School
norm 

LG 
‘19 

3 Begr.luisteren 
 

34 34 20,6% 52,9% 50,4 IV   

 
 

Groep Toetsnaam Aantal lln. Deel-name lln Percen-
tage I en 
II 

Percen-
tage IV 
en V 

Vs E School
norm 

LG 
‘19 

3 Begr.lezen3.0 
 

- - - - -  117 

4* Begr.lezen3.0 
 

29 28 60,7% 21,4% 150,8 I  138 

5 Begr.lezen3.0 
 

37 37 37,8% 51,4% 155,4 IV  159 
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6 Begr.lezen3.0 
 

23 23 47,8% 34,8% 186,4 II  178 

7* Begr.lezen3.0 
 

28 27 51,9% 33,3% 196,4 III  194 

 
 

Groep Toetsnaam Aantal 
lln. 

Deel-name 
lln 

Percen-
tage I 
en II 

Percen-
tage IV 
en V 

Vs E School 
norm 

LG ‘19 

3 Rek. en Wisk 3.0 34 34 47,1% 17,6% 144,9 II  138 

4* Rek. en Wisk.  3.0 29 28 50% 25% 191,1 I  182 

5 Rek. en Wisk 3.0 37 37 32,4% 29,7% 213,3 III  214 

6 Rek. en Wisk. 3.0 23 23 52,2% 21,7% 252,6 I+  239 

7* Rek. en Wisk.3.0 28 27 37% 51,9% 258,2 III  260 

 

Groep Toetsnaam Aantal ll Deelname ll Percen-
tage I en 
II 

Percen-
tage IV 
en V 

Vs E School
norm 

LG ’19 

3 Spelling 3.0  34 34 44,1% 14,7% 213,4 II  198 

4* Spelling 3.0 29 28 67,9% 17,9% 289,4 I+  263 

5 Spelling 3.0 37 37 67,6% 13,5% 331,5 I+  311 

6 Spelling 3.0 23 23 65,2% 13% 368,1 I+  333 

7* Spelling 3.0 28 27 40,7% 33,3% 362,7 II  357 

 

Groep Toetsnaam Aantal ll Deelname ll Percen-
tage I en 
II 

Percen-
tage IV 
en V 

Vs E School
norm 

LG ’19 

7* Sp. ww3.0  28 27 55,6% 25,9% 143,8 II  137 

 

*In deze groepen zit één leerling die uitgesloten is van de toets. 
 
In onderstaande dwarsdoorsnede is snel te zien welke vakken of groepen om extra aandacht vragen.  
De volgende toetsuitslagen zijn in de dwarsdoorsnede opgenomen:  

• Technisch lezen groep 3 t/m 7 

• Rekenen-Wiskunde 3 t/m 7 

• Begrijpend lezen groep 4 t/m 7 

• Spelling groep 3 t/m 7 
 
Over het algemeen scoren we op de Cito-toetsen hoger dan de landelijke norm. Uitzonderingen 
hierop zijn: 

1. Begrijpend lezen groep 5 
2. Rekenen/wiskunde groep 5 
3. Rekenen/Wiskunde groep 7 

 

Uit de dwarsdoorsnede komen als zorgsignalen naar voren m.b.t.:  

1. Begrijpend lezen groep 5 
2. Rekenen/Wiskunde groep 7 
 

Rekenen/wiskunde groep 5 is hier geen zorgsignaal t.o.v. het landelijk gemiddelde vanwege het 
geringe aantal IV- en V-scores. 
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Ten aanzien van groep 5 zal worden ingestoken op het plezier in leren middels energizers. Met name 
jongens hebben deze nodig voor een goede verwerking en focus.  
We verwachten dat deze interventie effect zal hebben op alle vakgebieden. 
Verder zal er tijdens de lessen Begrijpend lezen (en Rekenen/wiskunde) meer aandacht besteed 
worden aan het leren reflecteren. 
Verder zal aan het Stillezen een verwerkingsopdracht per boek gekoppeld worden. Deze opdracht 
versterkt de reflectie, maar ontneemt de leerlingen het leesplezier niet. 
De uitslag van de Cito-toetsen komt overigens niet overal overeen met de scores op de 
methodegebonden toetsen. Dit relativeert hier en daar de matige scores. 
 
In de groep 7 zit een drietal leerlingen met een OPP-rekenen. De resultaten van deze leerlingen 
hebben grote invloed op het gemiddelde. De leerlingen zullen het komende schooljaar in groep 8 op 
diverse momenten extra ondersteuning krijgen buiten de groep. 
De gehele klas zal wekelijks extra rekentijd krijgen. Wanneer de ene helft van de groep naar HVO is, 
zal de andere helft rekenonderwijs krijgen. Ze bespreken dan o.a. het huiswerk.  
Er zal in deze groep verder meer aandacht zijn voor redactiesommen.   
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2 Evaluatie schooljaar 2018 -2019 
  
2.1  Evaluatie schooljaarplan 
We hadden dit schooljaar veel plannen en ambities. Wat is daarvan terechtgekomen?  

• Het nieuwe planningsdocument met zorgzuilen, zorgkaarten en groepsoverzichten heeft de 
handelingsplannen en groepsplannen vervangen.  

• De vakleerkracht bewegingsonderwijs levert een waardevolle en belangrijke bijdrage aan de 
ontwikkeling van onze kinderen. Zijn inzet werkt tevens werkdrukverminderend voor 
leerkrachten. 

• De methode voor voortgezet technisch lezen Karakter in groep 4 is goed bevallen. We 
trekken de methode door naar groep 5. Hierdoor komt het tutorlezen en Ralfi-lightlezen in 
de groepen 4 en 5 definitief te vervallen. 

• De studiemiddagen m.b.t. Rots & Water, ICT, muziekonderwijs en het expliciete 
instructiemodel hebben waardevolle handvatten geleverd voor het dagelijks handelen. Ook 
de lezingen over vloeiend lezen en verdiepend lezen van Karin van de Mortel hebben het 
team geïnspireerd. De onderwerpen voor de studiemiddagen komen in het volgende 
scholingsplan weer terug. 

• De muzieklessen kwamen laat op gang, omdat er geen vakleerkracht beschikbaar was. Na de 
voorjaarsvakantie zijn er twee wekelijks muzieklessen gegeven. Deze bevallen goed. Juf 
Renske komt volgend jaar elke week muziekles geven in alle groepen. 

• Het werken in hoeken in groep 3 blijkt een waardevolle aanvulling: het formele leren wordt 
nu meer afgewisseld met het informele leren en zorgt voor meer ontspanning van de 
leerlingen in groep 3. 

• De organisatie van de lessen met de Techniektorens blijkt complexer dan gedacht: met name 
in de jongste groepen zijn er meer handen nodig van volwassenen om kinderen aan het werk 
te zetten en te houden. De lessen worden door de kinderen en leerkrachten wel omarmd. 

• Er is variatie in de invulling van de talenturen. Deze vinden, naar tevredenheid, zo nu en dan 
groepsdoorbrekend plaats. 

• Het project Schoolschrijver van de maand heeft het schrijfonderwijs een impuls gegeven. 

• De HVO in groep 5 en 6 slaat aan. Er is afstemming met de lessen sociaal-emotionele 
vorming. 

• De educatieve mogelijkheden van de iPads worden volop benut. Sturing en begrenzing van 
educatieve apps door de leerkrachten is noodzakelijk om ongewenst digitaal gedrag in te 
perken. Office 365 wordt hier en daar gebruikt door leerlingen. 

• Groep 7 en 8 hebben een aanbod Mediawijsheid gehad in de groep i.p.v. in het 
iNNOVATORIUM. 

• Er is een tweetal oudercafés georganiseerd. De ochtend over leesbevordering in de 
onderbouw werd goed bezocht. De weerbaarheidsworkshop had minder animo.  

• Het ouderportaal van Social Schools werkt aardig. In het portaal zelf zitten soms nog wat 
kinderziektes waardoor de directe koppeling met het administratieve systeem niet altijd 
automatisch wordt gemaakt.  

• De Bildtse en Friese dagen zijn omgedoopt tot meertalige dagen. Een degelijke invulling kan 
rekenen op de goedkeuring van de inspectie. De school moet wel duidelijk aangeven welke 
doelen worden aangeboden. 

• Er is een start gemaakt met de plannen voor de herinrichting van het middenbouwplein. 
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2.2  Ouders 

Betrokkenheid 

De klasseninformatieavond aan het begin van het schooljaar is druk bezocht. 

Er is dit jaar een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen dat slechts door 18% van de ouders is 

ingevuld. Daarom gaan we voorzichtig om met de conclusies. We herkennen wel het beeld  uit het 

onderzoek dat leerkrachten duidelijker aan kunnen geven welke ondersteuning kinderen in de 

zorgzuil krijgen. Door het verdwijnen van het handelingsplan en de gesprekken die daaraan 

gekoppeld waren, is de informatievoorziening op dit punt minder geworden. 

Dit wordt een actiepunt bij de oudergesprekken.  

De betrokkenheid bij de activiteiten rondom het traject Andere Schooltijden is hoog: de opkomst bij 

de ouderavond en de respons op de enqûete geeft aan dat er een grote behoefte is aan duidelijkheid 

op dit gebied. 

Er zijn twee oudercafés georganiseerd door de Ouderraad met subsidie van de Rabobank. Deze 

vonden plaats op de vrijdagochtend. De bijeenkomst over leesbevordering werd goed bezocht. De 

belangstelling voor de workshop Rots & Water was teleurstellend. 

 

Informatie 
Bij de start van ieder schooljaar ontvangen alle ouders van o.b.s. ’t Fonnemint de schoolgids in de 
vorm van een jaarkalender. Hierin staat belangrijke informatie.  
Dit jaar is Elan Onderwijsgroep gestart met een digitaal ouderportaal: Social Schools. Via dit medium 
krijgen de ouders regelmatig berichten van de directie en de groepsleerkrachten. 
Het portaal maakt het mogelijk om ouders via een evenement te vragen bij een bepaalde activiteit 
betrokken te raken, zoals het rijden naar het iNNOVATORIUM in Stiens, een bezoekje naar een 
boerderij, het bakken van pepernoten of het bijwonen van een oudercafé. 
Over het algemeen zijn ouders blij met het ouderportaal. De berichtgeving is actueler. Daarnaast 
geven de berichten meer informatie over het primaire proces. 
 
2.3 Bevindingen inspectie 

De Inspectie van het Onderwijs heeft een themabezoek Frysk afgelegd op O.b.s. ’t Fonnemint. 

Insteek was om te bekijken of de profielen die provincie aan de scholen hebben toegekend wel 

kloppen en op welke wijze er aandacht is voor het Frysk. 

Het bezoek gaf de inspecteur de bevestiging dat de uitgereikte profielen in het algemeen en ook op 

onze school in het bijzonder niet aansluiten bij het aanbod. De projectmatige invulling van het Frysk 

(en het Bildts) op o.b.s. ’t Fonnemint kan de goedkeuring van de inspectie wegdragen, mits de 

invulling nog beter wordt gekoppeld aan de aanbodsdoelen. 

In het najaar komt de inspectie met een algemeen verslag richting de provincie en het werkveld. 

 

2.4 Veiligheid 

Dit jaar hebben Meinalda van der Weg, intern begeleider, en Margriet Leeuw-Pijnakker, directeur, de 

opleiding tot veiligheidscoördinator gevolgd en met succes afgerond. Nieuw in de opleiding is de 

zogenaamde no blame-aanpak: de gepeste wordt door een steungroep geholpen om zich (weer) 

veilig te voelen in de groep en/ of op school. 

De veiligheidscoördinatoren hebben de aanpak diverse keren in verschillende groepen 

gehanteerd en zijn tevreden met de resultaten. De aanpak zal dan ook in het nieuwe 

Pestprotocol een plek moeten krijgen. 
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Aan het begin van het schooljaar heeft het hele team een opfriscursus Rots & Water gehad van 

trainer Menno Tuik. Twee collega’s hebben in 2018-2019 de driedaagse Rots & Watertraining 

gevolgd.  

Het aantal incidenten op school die een ziekenhuisopname tot gevolg hadden, is beperkt gebleven 

tot twee. Deze incidenten kwamen niet voort uit nalatigheid of gebrekkigheid. 

 

2.5 Andere relevante zaken 

De bezetting van de Ouderraad liet dit jaar te wensen over vanwege het onverwachte vertrek van de 

voorzitter. De nieuwe werkwijze met een algemeen bestuur en coördinatoren die hulpouders 

moesten aansturen, kwam hierdoor onder druk te staan. 

De directeur heeft het voorzitterschap op zich genomen.  
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3 Financiën 

3.1 Financiën 2018-2019 

In onderstaand schema zijn de uitgaven en inkomsten van het boekjaar 2018 weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Financiën lopen niet parallel met het schooljaar 

Bovenstaand overzicht laat zien dat we meer uitgegeven hebben dan er binnengekomen is. Dat 
betekent dat de reserve kleiner geworden is. 
De investeringen die hiertoe geleid hebben, hebben betrekking op de ICT binnen de school. Het 
schooljaar 2017-2018 zijn we begonnen met iPads in de groepen 4 t/m 8 als gevolg van een 
succesvolle pilot in groep 7 het jaar daarvoor.  
Verder hebben alle collega’s een laptop gekregen ter vervanging van de vaste computer. Deze laptop 
maakt het mogelijk op meerdere plekken over de juiste informatie van school te beschikken en 
hieraan te werken.  
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Formulier toestemming schooljaarverslag 2018-2019 

 

School      o.b.s. ‘t Fonnemint 

 

Adres      Dordtse straat 40 

 

Postcode en plaats    9076 CP Sint Annaparochie 

 

De medezeggenschapraad van o.b.s. ‘t Fonnemint stemt in met het schooljaarverslag van 1 augustus  

2018 t/m 31 juli 2019 

 

Namens de MR: 

 

Plaats      Sint Annaparochie 

 

Datum vaststelling    8 oktober 2019 

 

Naam      Dedmer Swart 

 

Functie      voorzitter MR o.b.s. ‘t Fonnemint 

 

Handtekening 
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Formulier toestemming schooljaarverslag 2018-2019 

 

School      o.b.s. ‘t Fonnemint 

 

Adres      Dordtse straat 40 

 

Postcode en plaats    9076 CP Sint Annaparochie 

 

Het bevoegd gezag van o.b.s. ’t Fonnemint stemt in met het schooljaarverslag van 1 augustus  2018 

t/m 31 juli 2019. 

 

Namens het bevoegd gezag: 

 

Plaats      Stiens 

 

Datum vaststelling    8 oktober 2019 

 

Naam      Mark Vrolijk   

 

Functie      algemeen directeur/bestuurder 

 

Handtekening 

 


