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De staat van het onderwijs 2022 
Jaarlijks wordt “de staat van het onderwijs” gepubliceerd. Dit 
rapport van de Inspectie van het Onderwijs geeft weer wat er goed 
gaat in het onderwijs in Nederland en waar verbeterpunten liggen.  
In het verslag van 2022 wordt onder andere ingegaan op de 
duurzame verbetering van de basisvaardigheden. Met 
basisvaardigheden worden de complete vakken rond taal en 
rekenen bedoeld. Hierover is voldoende gezegd in het nieuws enkele 
weken geleden. 
In figuur 1 is de ambitie die gesteld is te zien. Het renoveren is een 
flinke stap meer dan alleen repareren van gemiste vaardigheden 
door de totale impact van de Coronamaatregelen. Met totale impact 
kun je denken aan het thuisonderwijs, de uitval van lessen en de 
onderbroken doorgaande ontwikkeling van kinderen door ziekte van 
kinderen zelf of in de omgeving die van invloed was.  
Dit renoveren is niet bijzonder afwijkend van de eerder bewezen 
effectieve maatregelen voor onderwijsverbetering. Als ouders van 
de Samensprong mag je dan ook verwachten dat we hier 
onverminderd hard aan blijven werken en dat de effecten wellicht 
niet na enkele weken maar wel na meerdere maanden zichtbaar 
zullen zijn.  
Het komende jaarplan 2022-2023 zal ook met deze ambities als 
achtergrond vormgegeven worden: 

- Professionele en bekwame leerkrachten, intern begeleider 
en schoolleider 

- Goede lessen en kindplannen die uitdagen, passend 
onderwijs waar het kan (hoge en eenduidige ambities) 

- Een veilig en goed schoolklimaat voor kinderen, ouders en 
medewerkers (randvoorwaarden) 

Het vormgeven van de exacte doelen en richting van het jaarplan is 
een proces van het totale team en zal vervolgens met de 
Medezeggenschapsraad besproken worden. Hierbij neemt het team 
de resultaten van het onderwijs aan alle kinderen, de 
maatschappelijke ontwikkelingen en de stichting brede ambities 
vanuit het strategisch beleidsplan mee. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vragenlijst sociale veiligheid voor leerlingen 
Jaarlijks meten we de sociale veiligheid onder leerlingen en 
tweejaarlijks doen we dit bij ouders en medewerkers. De kinderen 
van de groepen 5 t/m 8 vullen de komende periode een digitale 
vragenlijst in. De resultaten van deze vragenlijsten worden in een 
rapport verwerkt op school- en stichtingsniveau. Dit helpt ons om 
een nog beter beeld te vormen van ontwikkeling en verbeterpunten 
van de sociale veiligheid op onze school. De resultaten worden 
uiteraard anoniem verwerkt.  
 
Open dag Rova 
In de bijlage vindt u informatie over de open dag op zaterdag 14 
mei. 
 
Schoolvakanties 2022-2023 
De schoolvakanties zijn vastgesteld. Deze worden volgens de 
landelijke richtlijn en zoveel mogelijk in overeenstemming met 
andere stichtingen en het voortgezet onderwijs in de gemeente 
Steenwijkerland vormgegeven. 
 

Vakantierooster 2022-2023 

Vakantieperiode Data 

Herfstvakantie 17 t/m 21 okt 

Kerstvakantie 26 dec t/m 6 jan 

Voorjaarsvakantie 27 feb t/m 3 mrt 

Goede Vrijdag 7 april 

Tweede Paasdag 10 april 

Meivakantie  24 april t/m 5 mei 

Hemelvaartsdag en vrijdag 18 en 19 mei 

Pinksteren 29 mei 

Vrijdagmiddag voor 
zomervakantie 

21 juli 

Zomervakantie 24 juli t/m 1 sept 

 
Groepsindeling en leerkrachtenbezetting 2022-2023 
In deze periode van het schooljaar is de blik vooruit naar het 
komende schooljaar heel belangrijk. Dit neemt niet weg dat er ook 
nog belangrijk deel van het schooljaar voor ons ligt. Enerzijds 
werken we met alle kinderen aan de leerdoelen die voor deze 
periode gepland staan, anderzijds denken we na over onze doelen 
voor het komende schooljaar. 



Zo zijn we met alle betrokken partijen al een tijd aan de slag met de 
groepsindeling en leerkrachtenbezetting. Op details kan er nog iets 
wijzigen, maar naar alle waarschijnlijkheid zal het er komend 
schooljaar als volgt uit gaan zien: 
 
Groepsindeling 
Passend bij onze visie op leren en ontwikkelen, is een gemiddelde 
groepsgrootte van rond de 20 leerlingen per groep ideaal. Zo 
kunnen we het onderwijs vormgeven met oog voor ieder kind en is 
de leerkracht in staat aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van 
de groep en individuele kinderen. Daarom zullen we komend 
schooljaar met zes groepen werken. Deze groepen zijn nog niet op 
kindniveau bepaald, dit is een zorgvuldige stap die we binnenkort 
zullen zetten. De ouders van de groep 2, 3 en 5 worden hiervan op 
de hoogte gehouden.  
Om zes groepen een plek te kunnen geven, zal er een tweede unit 
geplaatst worden, aansluitend aan de eerste. Dit is een tijdelijke 
oplossing. Tegelijkertijd wordt er met de gemeente Steenwijkerland 
gezocht naar een permanente oplossing voor de huisvesting. De 
verwachting is dat dit nog meerdere jaren kan duren.  
Daarnaast zijn we op zoek naar twee nieuwe, goede leerkrachten. 
De sollicitatieprocedure loopt op dit moment voor beide vacatures. 
Deze vacatures zijn ontstaan door de groei van de school en de 
andere functie die meester Jaap heeft aangenomen binnen stichting 
Op Kop. 
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Optreden groep 1 t/m 8 op 18 mei. 
In eerste instantie was er een optreden gepland in de avonduren 
door groep 1 t/m 7. Aan het einde van het schooljaar verzorgd groep 
8 een musical op de afscheidsavond. Om onze onderwijstijd zo 
optimaal mogelijk te benutten voor het renoveren van het onderwijs 
aan alle kinderen, is er een keuze gemaakt de invulling van dit 
optreden aan te passen. Het schrijven, instuderen en optimaliseren 
van een dergelijk toneelstuk vraagt weken aan lestijd en 
voorbereidingstijd van de teamleden. Dit is op dit moment niet 
haalbaar en wenselijk. 
Op woensdag 18 mei hebben we Jambo Afrika uitgenodigd om een 
muzikale dag te verzorgen voor alle kinderen van de Samensprong 
(dus voor groep 1 t/m 8). Deze dag is gevuld met workshops en het 
voorbereiden van een optreden aan alle ouders. Dit optreden is 
door alle ouders en belangstellenden te bezoeken en zal beginnen 
om 13:30 uur. Bij goed weer op het schoolplein. Het optreden duurt 
tot ongeveer 14:15 uur. 

 

 


