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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag 2021-2022 van Vrije School De Zonnewende.  Met dit document legt de school 
verantwoording af aan bestuurder, MR, ouders en inspectie. 
   

1. Algemene gegevens 

1.1. Organisatie 
Vrije School De Zonnewende is onderdeel van Stichting De Vrije School Noord en Oost Nederland. Vier 
vrijescholen maken deel uit van de stichting: 

• Vrijeschool De Berkel, primair onderwijs in Zutphen 
• Vrije School De Zonnewende, primair onderwijs in Zutphen 
• Vrije School Zutphen Voortgezet Onderwijs in Zutphen 
• Vrije School Parcival College, voortgezet onderwijs in Groningen 

 
De Stichting De Vrije School Noord en Oost Nederland kent het “Raad van Toezicht” model waardoor 
bestuur en toezicht van elkaar zijn gescheiden. Voor de dagelijkse leiding van de stichting is  
Dhr. Frans Ebskamp de bestuurder. Hij werkt nauw samen met het managementteam (MT), dat bestaat 
uit de directies van de vier scholen van de stichting.  
 
De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen: 

• De heer J. Stadens, voorzitter 
• Mevrouw C.S.J. Veltkamp 
• Mevrouw J.M.J. Mens 
• De heer E.A.M. Taylor 

 
De directeur van Vrije School De Zonnewende, Ceciel Wolfkamp, is integraal verantwoordelijk op het 
gebied van financiën, personeel, onderwijs, gebouw en inventaris.  
 
1.2. Ondersteuning 
De bestuurder en directeuren doen voor het uitoefenen van hun taken een beroep op de medewerkers van het 
bestuurskantoor: bestuurssecretaris, secretaris en controller. De financiële administratie wordt verzorgd door 
de CABO in Doetinchem. 
 
1.3.   Bekostigingsgrondslag 
Het aantal leerlingen op 1 oktober 2020 vormt de grondslag voor de bekostiging personeel over het 
schooljaar 2021-2022. Voor de bekostiging materieel is dit de grondslag voor het kalenderjaar 2021. 
 
1.4.  Leerlingenaantallen 
 

2018 2019 2020 2021 

284 294 284 264 
 
De daling komt door het vertrek van leerlingen van anderhalve 6e klassen. Er zijn veel aanmeldingen. We 
kunnen helaas nauwelijks kinderen plaatsen omdat de klassen met 28 kinderen of meer, vol zitten. Er is 
een wachtlijst. 
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1.5. Uitstroomgegevens schoolverlaters 2021/2022 

  VMBO-BB / 
VMBO-KB 

VMBO
-TL 

VMBO-GL 

HAVO 

VMBO-TL / 
HAVO 

HAVO HAVO/ 

VWO 

VWO 

Vrijeschool 
Zutphen VO  

1 5 2 3 3 4 5 

Eligant Lyceum  
 

  
 

1 4 

Isendoorn 
College 

 
 

 1 1 
 

1 

Totaal 1 5 2 4 4 5 10 

 

1.6.  Tussentijdse schoolverlaters 
Klas 1    3 leerlingen:  2 naar buitenland, 1 naar regulier 
Klas 3      1 leerling: naar buitenland 
Klas 5      1 leerling:   naar de Hofakker 
Combi 5/6 klas 5:    3 leerlingen:      1 naar de Hofakker; 2 naar regulier 
Combi 5/6 klas 6: 1 leerling: naar buitenland  
Klas 6      1 leerling: naar buitenland 
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2.  Onderwijskundig Jaarverslag   

Onderwijskundig Jaarplan Vrije School De Zonnewende 
 
Jaar 2021-2022 

Inleiding In ons jaarplan 2021-2022 geven we aan welke beleidsterreinen we op 
basis van het schoolplan (2019-2023) aan de orde laten komen en welke 
onderdelen daaruit worden aangepakt ter verbetering. 

Uitwerking van de verbeterpunten per beleidsterrein: 

Beleidsterrein Onderwijskundig Beleid Rekenen 
Verbeterpunt (wat) Implementatie nieuwe rekenmethode.  Toepassen analyses 

BOOMrekentoetsen 
Gewenste situatie (doel) Zichtbare afspraken maken overgang klas 6 naar VO. Werken aan een 

rijke leeromgeving met 
aandacht voor de antroposofische uitgangspunten (Rekenen in 
beweging). Bepalen van de verhouding Periodeonderwijs en inzet 
methode. 

Activiteiten (hoe) Klassenbezoeken door Rekenspecialist; Studiedagen 
Betrokkenen Team, IB-ers, Directie 
Periode (wanneer) Hele jaar 
Eigenaar (wie) Rekenspecialist 
Consequenties 
organisatie 

Inplannen klassenbezoeken, nagesprekken. 

Scholing Studiedagen 
Kosten €1000 
Evaluatie (wanneer) Juni 2022 
Borging (hoe) Wordt vervolgd het schooljaar 2022-2023 

 

Beleidsterrein Onderwijskundig Beleid en Sociaal Emotionele Ontwikkeling en Mentaal 
Welbevinden 

Verbeterpunt (wat) Naar aanleiding van het Schoolprogramma wordt uit de menukaart een 
keuze gemaakt waar de hiaten liggen n.a.v. de lock-down. 

Gewenste situatie (doel) Leerlingen te helpen bij het tot bloei brengen van hun gaven en talenten, 
ondanks de Coronacrisis   
en de gevolgen daarvan voor het onderwijs.  

Activiteiten (hoe) Aan de hand van de menukaart wordt een keuze gemaakt. 
Betrokkenen Team, IB, Specialisten en directie 
Periode (wanneer) Hele jaar 

Eigenaar (wie) Directeur 
Consequenties 
organisatie 

Inplannen klassenbezoeken, teamvergaderingen 

Scholing Studiedagen 

Kosten PM 
Evaluatie (wanneer) Juni 2022 
Borging (hoe) Wordt opgenomen in de kwaliteitscyclus 
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Beleidsterrein Onderwijskundig Beleid Schrijven 
Verbeterpunt (wat) Verbeteren Schrijfonderwijs 
Gewenste situatie (doel)  Het hebben van een soepel en leesbaar handschriften 
Activiteiten (hoe) Studiedag en Bouwwerk olv BVS 
Betrokkenen Team, IB-ers, Directie 

Periode (wanneer) Hele jaar 
Eigenaar (wie) Directeur 
Consequenties 
organisatie 

Inplannen studiedag en bouwwerk 

Scholing Studiedagen 

Kosten PM 
Evaluatie (wanneer) Juni 2022 
Borging (hoe) Afgerond 

 

Beleidsterrein Schilderen 
Verbeterpunt (wat) Afspraken maken rondom het vak schilderen 
Gewenste situatie (doel) Planmatig aanbieden van de schilderlessen conform het leerplan  
Activiteiten (hoe) Bestuderen leerplan schilderen evt aanpassen 
Betrokkenen Team 

Periode (wanneer) Hele jaar 
Eigenaar (wie) Leeracht 
Consequenties 
organisatie 

Inplannen op bouwwerken 

Scholing Inhoudelijke bouwwerken 

Kosten PM 
Evaluatie (wanneer) Juni 2022 
Borging (hoe) Wordt vervolgd in het nieuwe schooljaar 

 

Afgenomen vragenlijsten 
 Vragenlijst Wanneer 

afgenomen 
Eigenaar Uitslagen bespreken 

Wie – Wanneer? 
1 Sociale Veiligheid Leerlingen Oktober/April 2021 Directie Team, MR, Bestuurder 

2 Zelfevaluatie Mei 2022 Directie Team, MR, Bestuurder 
 

2.1. Leerlingen in de ondersteuning 
Er zijn in het afgelopen jaar 12 bijeenkomsten geweest van het Ondersteuningsteam. Aan deze 
bijeenkomsten nemen deel: ouders, leerkracht, IB-er, onderwijsconsulent, orthopedagoog, 
maatschappelijk werk en eventuele andere experts. Het OT wordt voorgezeten door de directeur. 
Daarnaast heeft er een Start OT plaatsgevonden voor leerlingen die aangemeld zijn voor onze 
school.  
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Aantal leerlingen met extra ondersteuningsvraag: 
 

Kleuters 15 
Klas 1,2,3 22 
Klas 4,5, 6 45 
Totaal 82 

 
21 leerlingen maken deel uit van de projectgroep meer-begaafdheid. 19 kinderen krijgen extra 
begeleiding vanwege hun dyslexie. Voor vijf kinderen loopt nog een dyslexieonderzoek. De overige 
leerlingen krijgen extra ondersteuning op het gebied van rekenen, lezen en spelling en/of gedrag. 
Kinderen met dyslexie hebben vanuit het protocol recht op ondersteuning in de vorm van drie keer 
lezen per week. Door deze interventie zien we een zichtbare groei in het lezen  
Ondersteuners worden ingezet voor: 

• Ondersteuning aan de kinderen die moeite hebben met spelling en/ of rekenen. 
• Ondersteuning in de klas in het kader van passend onderwijs. 

 
 
2.2.  Opbrengsten 
 
Toetsen 
Vorig jaar zijn we overgestapt naar de Boomtoetsen, omdat we dit instrument beter vinden passen 
bij ons vrijeschoolonderwijs. De toetsen zijn compact en minder talig opgezet. De leerkracht krijgt 
hiermee een goed overzicht of leerstofgebieden wel of niet beheerst worden. 
Soms kan een resultaat tegenvallen, omdat bv de leerling slordigheidsfoutjes maakt of een opdracht 
niet goed begrepen heeft. Dit weegt door de beperking van het aantal opgaves relatief zwaarder 
mee, waardoor een score lager uit kan vallen dan verwacht. Het is belangrijk te realiseren dat een 
leerkracht een totaalbeeld heeft van het kind, mede door de dagelijkse lesobservaties. 
 
Betekenis van de Romeinse cijfers: 

Score I 20% hoogst scorende  

Score II 20% boven het landelijke gemiddelde 

Score III 20% landelijke gemiddelde 

Score IV 20% onder het landelijke gemiddelde 

Score V 20% laagst scorende leerlingen 

 
Lezen 
Een goede technische leesvaardigheid is een essentiële voorwaarde voor begrijpend lezen. 
Nauwkeurige informatie over de vorderingen in technisch lezen is dus belangrijk, net als nadere 
informatie over eventuele leesproblemen. Met de AVI-kaarten kunnen we vaststellen hoe goed de 
kinderen zijn in technisch lezen en kunnen we nagaan waar de eventuele leesproblemen zitten. Voor 
dyslectische kinderen. -of vermoeden van dyslexie-gebruiken we de Drie-Minuten-Toets (DMT). 

Streefniveau percentages bij de toetsen rekenen, spelling en begrijpend lezen: 
Wij hebben het streefniveau percentage vastgesteld.  Maximaal 20% van de leerlingen binnen het V- 
niveau en maximaal 20% van de leerlingen binnen het IV-niveau. 

Hieronder volgen de scores van de vakken Begrijpend Lezen, Spelling en Rekenen per klas 
van de A-toets en de B-toets. 
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Boom LVS Rekenen-wiskunde Eindtoetsen 2021/ Middentoetsen 2022 
 

Niveaugroep Toets Groepen Gem. Norm 

 M/E 3 4 5 6 7 8   

I-A niveau E juni’21  3% 6% 52% 33% 23%  >20% 

 M jan’22 15% 15% 39% 76% 46% 44%  >20% 

II-B/ III-BC niveau E jun.’21  41% 39% 33% 54% 58%  >20% 

 M jan.’22 35% 40% 29% 19% 35% 33%  .20% 

IV-CD/V-D E jun.’21  45% 26% 14% 13% 16%  <30% 

 M jan.’22 27% 23% 26% 5% 15% 19%  <30% 

V-E niveau E jun.’21  10% 0% 0% 0% 3%  <10% 

 M jan’22 4% 12% 0% 0% 4% 5%  <10% 

 

 

Boom LVS technisch lezen Eindtoetsen 2021/ Middentoetsen 2022 
Niveaugroep Toets Groepen Gem. Norm 

 M/E 3 4 5 6 7 8   

I-A niveau E juni’21  14% 26% 27% 26%   >20% 

 M jan’22 11% 41% 36% 30% 29%   >20% 

II-B/ III-BC niveau E jun.’21  34% 35% 47% 41%   >20% 

 M jan.’22 8% 21% 26% 26% 32%   >20% 

IV-CD/V-D E jun.’21  28% 29% 4% 15%   <30% 

 M jan.’22 27% 7% 26% 26% 25%   <30% 

V-E niveau E jun.’21  24% 10% 23% 17%   <10% 

 M jan’22 54% 20% 13% 13% 14%   <10% 
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Boom LVS begrijpend lezen Middentoetsen 2021/ Middentoetsen 2022 

Niveaugroep Toets Groepen Gem. Norm 

 M/E 3 4 5 6 7 8   

I-A niveau M jan’21    32% 40% 35%  >20% 

 M jan’22    77% 30% 60%  >20% 

II-B/ III-BC 
niveau 

M jan.’21    44% 43% 49%  >20% 

 M jan.’22    19% 53% 23%  >20% 

IV-CD/V-D M jan.’21    12% 6% 14%  <30% 

 M jan.’22    4% 18% 14  <30% 

V-E niveau M jan.’21    12% 11% 3%  <10% 

 M jan’22    0% 0% 3%  <10% 

 

 

Boom LVS spelling Eindtoetsen 2021/ Middentoetsen 2022 

Niveaugroep Toets Groepen Gem. Norm 

 M/E 3 4 5 6 7 8   

I-A niveau E juni’21  41% 19% 20% 36%   >20% 

 M jan’22 15% 54% 36% 19% 27% 24%  >20% 

II-B/ III-BC 
niveau 

E jun.’21  34% 58% 52% 51%   >20% 

 M jan.’21 39% 35% 26% 48% 51% 42%  >20% 

IV-CD/V-D E jun.’21  10% 16% 16% 16%   <30% 

 M jan.’22 19% 8% 26% 23% 16% 9%  <30% 

V-E niveau E jun.’21  14% 7% 12% 12%   <10% 

 M jan’22 27% 4% 13% 10% 16% 27  <10% 
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2.3. IEP Eindtoets 

Vanaf schooljaar 2020-2021 hanteert de inspectie een nieuw model in de beoordeling van de 
onderwijsresultaten (OR1). Alle scholen in Nederland krijgen een eigen schoolweging (met daaraan 
gekoppelde norm voor 1F en 1S/2F) die gebaseerd is op de populatie van de hele school. Het CBS 
berekent deze schoolweging ieder jaar voor de school. Deze schoolweging is gebaseerd op vijf 
factoren: opleidingsniveau van zowel de moeder als de vader; de herkomst van de ouders; of de 
ouders in de schuldsanering zitten; de verblijfsduur van de moeder in Nederland; en het gemiddelde 
opleidingsniveau van de moeders van de leerlingen op school.  

 
 
Signaleringswaarden: 
Voor het cohort scholen dat binnen deze schoolweging valt, zijn ondergrenzen geformuleerd. Deze 
grenzen of normen betreffen signaleringswaarden. 90% van de scholen met een vergelijkbare 
schoolweging halen deze signaleringswaarden. 
De ondergrens voor referentieniveau 1F is voor alle scholen in Nederland op 85% gesteld. De 
signaalwaarden voor 1S/2F zijn afhankelijk van de schoolweging.  In de tabel hieronder vind je de 
signaalwaarden die horen bij onze schoolweging: 
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Onderwijsresultatenmodel Vrije School De Zonnewende 2022 
 
Schoolweging: (Gebaseerd op vijf factoren) 
Opleidingsniveau van zowel de moeder als de vader; de herkomst van de ouders; of de ouders in de 
schuldsanering zitten; de verblijfsduur van de moeder in Nederland; en het gemiddelde 
opleidingsniveau van de moeders van de leerlingen op school.  

Schoolweging 2022 22,86 
Signaleringswaarde 1F 85 % 
Signaleringswaarde 1S/2F 61% 

 
Onderwijsresultaten 2022:  
 

Taalverzorging Aantal l.l.  32 
< 1 F 0%      Landelijk 4% 
1F 100%  Landelijk 96% 
2F 66%    Landelijk 63%  

 
Begrijpend Lezen Aantal l.l. 32 
< 1 F 0 %      Landelijk 2% 
1F 100%   Landelijk 98% 
2F 78%     Landelijk 74% 

 
Rekenen Aantal l.l. 32 
< 1F 0 %       Landelijk 8% 
1F 100 %    Landelijk 92% 
2F 50 %      Landelijk 42%  (Ambitie: 65% over 4 jaar)  

 
  2019 2021 2022 Gemiddeld 
Taalverzorging   1F 100 % 87 % 100 % 95,6 % 
                               2F 58 % 54 % 66 % 59,3 % 
Begrijpend Lezen 1F                   100 % 98 % 100 % 99,3 % 
                                2F 86 % 85 %   78 % 83    % 
Rekenen               1F 98 % 96 % 100 % 98    % 
                               2S 55% 40%  50% 48,3 % 

 
Gemiddelden over 3 jaren 

 Minstens 1 F 
behaald 

Signaleringswaarde Schoolnorm 
Eindresultaat 

Kengetallen 1F 97,1 % 85% 92,6% 
Kengetallen 1S/2F 62,3 % 61,1% 63% 

 
Conclusie:  
Met 1F-score zitten we goed rondom het landelijk gemiddelde passend bij onze schoolweging. 
Met 1S/2F zitten we laag. Wel rondom onze schoolnorm, dicht bij de signaleringswaarde. 
QR1 zou niet als onvoldoende mogen worden beoordeeld. We zullen wel op kunnen vallen in de 
risicodetentie. 
De ontwikkeling van lezen op 2F loopt iets terug. Taalverzorging en rekenen gaan vooruit. 
Begrijpend Lezen: Hebben we twee jaar geleden al een plan opgezet. In de Boomtoetsen zien we 
een stijgende lijn. 
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2.4.  Kwaliteitszorg 
Onze school onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na (zie de ambities bij de 
verschillende beleidsterreinen in ons schoolplan) en we zorgen ervoor, dat de kwaliteit op peil blijft: 
we beoordelen de ambities systematisch en cyclisch (zie evaluatieplan in het schoolplan) en op basis 
van de bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit. Van belang is ook, dat onze 
kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid. We streven ernaar, dat onze 
medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we 
belangrijk vinden. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze 
medewerkers parallel verloopt.  
Er is een schoolplan opgesteld en vastgesteld voor de periode 2019-2023. Daarin zijn globale 
verbeterdoelen opgenomen. Elk jaar wordt een onderwijskundig jaarplan opgesteld waarin de 
doelen zijn uitgewerkt.   

In maart 2022 is de Zelfevaluatie afgenomen. De waardering van de scores liggen tussen 0 en 4,00. 
Resultaten: 
OP1: Aanbod   3,47 
OP2: Zicht op ontwikkeling en begeleiding 3,59 
OP3: Pedagogisch-didactisch handelen 3,42 
OP4: Onderwijstijd   3,72 
OP6: Afsluiting   3,93 
OR1: Resultaten   3,16 
VS1:  Veiligheid   3,67 
VS2: Schoolklimaat   3,73 
 
De verbeterpunten zijn opgenomen in het onderwijskundig jaarplan 2022-2023 
 
In april 2022 is de jaarlijkse Vragenlijst Sociale Veiligheid afgenomen bij de kinderen van  
klas 3 t/m 6.  De waardering van de scores liggen tussen 0 en 4,00. 
Resultaten: 
Veiligheidsbeleving   3,76 
Het optreden van de leraar   3,41 
De opstelling van de leerling   3,42 
Welbevinden   3,34 
Fysieke veiligheid   3,75 
Sociale Veiligheid   3,71 
Psychische Veiligheid   3,79 
Materiele zaken   3,70 
 
2.5. Incidenten en Klachten 
De volgende incidenten hebben het afgelopen jaar plaats gevonden: 

 Fysiek geweld Incident Ongeval Incident 
Klas 1 3x x      x Schoppen en stompen, valpartij: gebroken arm 
Klas 2 1 x  Harde bal tegen het oog 
Klas 5/6 2 x  Weglopen, schoppen 

 
Klachten: 
Er zijn één officiële klacht ingediend.   
 
2.6. Lesuitval   
Door de vele coronabesmettingen was het lesuitval dit jaar hoog.  Elke klas is naast de verplichte 
lockdown een week in quarantaine geweest. Door ziekte van enkele collega’s was het niet altijd mogelijk 
vervanging te vinden.  Daardoor moest één kleuterklas, klas 2 en klas 6 elk een dag thuisblijven. 
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3.  Personeel 

3.1. Personeelsbestand 
In het schooljaar 2021-2022 waren aan onze school verbonden: 
Directeur:    Ceciel Wolfkamp, Lochem  
Intern Begeleider:  Nicole Verhage, Petra Tukker, Zutphen (tot 1 februari 2022) 
    Florianne van Hasselt (vanaf 1 maart 2022) 
Remedial Teacher: Saskia Kiekebelt, Zutphen   
Administratieve kracht: Anja Mostert, Warnsveld 
Conciërge:   Gerlof van der Velden, Wichmond (tot 31 december 2021) 
    Wicher Struik, Arnhem (vanaf 1 januari 2022) 
Kleuters:   Enny Post, Zutphen  
    Rafaëlla van Keulen (vanaf 26 oktober – 31 maart 2022) 
    Myrthe Jansen (vanaf 1 april 2022) 
    Monique Paas, Zutphen 
    Barbara de Goede, Zutphen 

Timo Salman, Zutphen 
Klas 1:    Saskia Kiekebelt, Rozemarijn Mulder 
Klas 2:    Kristel Wassenaar Deventer, Gabrielle Roeterink, Zutphen 
Klas 3:    Sigrid Blokker Arnhem, Merinke Maassen, Apeldoorn 
Klas 4:    Lianne Eijkelkamp, Zutphen, Yvonne Vruggink, Hengelo (Gld) 
Klas 5:    Mark van Asch, Zutphen, Timo Salman, Zutphen   
Klas 5/6:   Rosa van der Veur, Arnhem, Tobias Reijngoud, Sigrid Blokker, Arnhem 
Klas 6:    Christiaan Hartman, Zutphen, Joan Plooijer, Zutphen 
Leerkrachtondersteuner: Katja Scholten Zutphen 
    Joey Holleman Arnhem 
    Margaret van Velden Zutphen 
    Angela Machiel-Guepin 
Euritmie:   Johannes Treuren, Zutphen, Susannah van Asch, Zutphen 
Pianiste:   Margaret van Velden, Zutphen 
Tuinbouw:   Arjan van Eeden 
 
3.1.1.  In- en uitstroom personeel 
We hebben afscheid genomen van Gerlof van der Velde vanwege de pensioengerechtigde leeftijd, 
Petra Tukker, zij heeft elders een baan geaccepteerd en van Rafaëlla van Keulen. Werk en 
thuissituatie was niet te combineren. 
 
3.1.2.  Leeftijdsopbouw: per 1 augustus 2021  

 
3.1.3. Ziekteverzuim 
Uitgedrukt in percentage had De Zonnewende in 2021-2022 een gemiddeld ziekteverzuim van 8,82 %.  
Dit is beduidend hoger dan het jaar daarvoor. Toen was het gemiddelde 6,59 %. Er is 1 langdurige 
zieke.  Daarnaast was er voornamelijk verzuim vanwege mogelijk of daadwerkelijke corona.  

3.1.4. Gevolgde scholing 
- Scholing implementatie rekenmethode gehele team o.l.v. BVS 
- Scholing Menskunde o.l.v. M. de Leuw 
- Scholing Onderwijskundig beleid vak Schrijven o.l.v. BSV 
- Scholing Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong o.l.v. S. Tomslow (kleuterafdeling) 

 <30 30-40 41-50 51-55 56-60 61 > Totaal 
man  2 2 1 1 1 7 
vrouw  6 6 1 2 5 20 
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- Scholing Communicatie ouders 
- Individuele begeleiding door G. de Leeuw IVT Ontwikkeling (5 medewerkers) 
- Individuele scholing in de vorm van cursussen: 
- Hoogbegaafdheid (1 medewerker) 
- Executieve functies (1 medewerker) 
- Studiedagen voor Taal- en rekenspecialisten (2 medewerkers) 
- Applicatiecursus vrijeschoolonderwijs (1 medewerker) 

 
3.1.5  Schoolformatieplan 
Het schoolformatieplan is voor de periode 2021-2025 vastgesteld. 
 
3.1.6.  Gesprekkencyclus 
Elke medewerker heeft drie gesprekken gevoerd met de directie: startgesprek in september waarin 
o.a. de taakuren worden besproken; vervolggesprek in januari en een functioneringsgesprek in 
mei/juni 
 
 
4.  Huisvesting 
 
Twee klassen zijn nog gehuisvest in het gebouw naast de school, het oude Tobiasgebouwtje. 
Ook het komende schooljaar maken wij nog gebruik van het gebouw. Het vrije lokaal in het 
hoofdgebouw wordt gebruikt voor onderwijsondersteuning en na schooltijd door de BSO. 
 

5.  Financiën 
 
5.1.  Financiële positie 
De exploitatie 2021 laat een positief resultaat zien van €18.900 versus €16.900 begroot.  
Hierin zijn de NPO gelden niet meegenomen. 
Het netto werkkapitaal (inclusief NPO gelden) van de school is op 31-12-2021: €242.901 (12,8%).  Het 
weerstandsvermogen was op 31-12-2020 €348.678 (18,4%) 
Een nadere toelichting op de financiën evenals de balanspositie is te vinden in het financieel 
jaarverslag van de stichting.   
 
5.2. Vrijwillige Ouderbijdrage 
Begroot voor het schooljaar 2021-2022 : €55.000 
Inkomsten ouderbijdrage     - 48.420 
Uitgaven:  
Klassenbudget:       €15819,  
Algemene bijdrage:       - 56.413, 
          €72.232 

Klassenbudget totaal bestemd voor uitgaven klassenpot, specifieke materialen, schoolreisjes en 
Hapskamp, jaarfeesten en excursies. 
Algemene bijdrage bestemd voor groene lijn door de school, zoals tuinbouw en boerderijschool, 
specifieke vrijeschool cursussen, euritmie, lidmaatschap voor de Vereniging van vrije scholen.   
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6.  MR en Ouderbetrokkenheid 
 
6.1  Medezeggenschap 
Eenmaal in de 6 weken vond er overleg (online of fysiek) plaats tussen de MR en de directeur. In het 
overleg zijn o.a. besproken: 
• Begroting 
• Schoolformatieplan 
• Ouderbetrokkenheid 
• Ouderbijdrage 
• Actuele gebeurtenissen in de school 
• GMR 
• Onderwijskundig jaarplan 
• Jaarverslag 2021-2022 

 
Zie verder Jaarverslag MR 
 
6.2  Oudercontacten 
Voor alle klassen zijn er twee ouderavonden geweest.  Elke leerkracht heeft daarnaast ook minimaal 
twee contactmomenten per kind gehad tijdens de zgn. 15-minuten gesprekken. Voor de kinderen 
met een ondersteuningsvraag zijn extra gesprekken geweest. 
 
6.3 Weekbericht en website 
Elke week worden ouders middels het weekbericht op de hoogte gehouden van allerlei zaken die op 
schoolniveau of bovenschools niveau spelen. Daarnaast hebben wij een website. Hierop zijn o.a. ook 
beleidsstukken te vinden. Voor meer info: www.vrijeschooldezonnewende.nl  
 
6.4 Jaarfeesten 
Een aantal feesten worden samen met de ouders gevierd zoals: Michaelsfeest, St Maarten, 
Kerstspel, Pinksterfeest en het St Jansfeest. Dit jaar hebben we echter het Michaelsfeest en het  
St Maartenfeest zonder ouders moeten vieren vanwege de 1,5 meter maatregel.  Het Kerstspel in de 
traditionele vorm is niet opgevoerd vanwege de lockdown in de week voor kerst. In de week voor de 
sluiting werden er op het plein kerstliederen gezongen door ouders.  In de zaal was een schitterend 
tableau-vivant: Maria, Jozef en de engel zongen kerstliederen.  
 
6.5 Klassenouderoverleg 
Eenmaal per twee maanden vindt er een overleg plaats tussen een afvaardiging van de 
klassenouders per klas en de directeur. Hier worden o.a. schoolgeluiden besproken, jaarfeesten etc. 
Dit schooljaar zij er minder overleggen geweest i.v.m. de Coronacrisis.  Een drietal hebben on-line 
plaatsgevonden met enkele klassenouders. De bestuurder is een keer aanwezig geweest om ouders 
te bevragen over de schoolontwikkeling. 
 
 
7. Buitenschoolse Opvang en Morgenzon 
De buitenschoolse opvang wordt verzorgd door BSO De Bolderburen. 
Afgelopen jaar bezochten ongeveer 81 kinderen de BSO-locatie De Zonnewende. 
Sommige kinderen bezoeken de BSO 1 keer per week, andere 2 en een enkeling 3 keer per week.  
Sinds 1 augustus 2019 is ook het peuterhuis De Morgenzon in de BSO-ruimte gehuisvest. Dertien 
peuters hebben het afgelopen jaar gebruik gemaakt van deze opvang. 
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Nawoord 
 
Na 14 jaar is dit het laatste jaarverslag van mijn hand.  Al deze jaren blikte ik op het einde van het 
schooljaar terug.  Hoe hebben we het gedaan? Wat ging er goed? Waar liggen verbeterpunten? 
Aan het einde van dit schooljaar neem ik afscheid van de school en de stichting.  
Naast enkele turbulente jaren waren er vooral goede jaren. Ik kijk terug op een prachtige periode dat 
ik hier in Zutphen op de vrijeschool heb mogen werken, vanuit de visie van het vrijeschoolonderwijs, 
waarbij hoofd, hart en handen worden aangesproken en de gelijkwaardige ontwikkeling van deze 
drie het uitgangspunt vormen voor elke pedagogische en didactische handeling.  
 
Passend onderwijs deed zijn intrede en daarmee het gevoel dat ons prachtige vrijeschoolonderwijs 
onder druk kwam te staan.  We moesten opbrengstgericht werken en het onderwijs passend maken 
voor elk kind. Binnen de les gingen we variaties aan opdrachten geven die aansluiten bij de 
verschillende niveaus van de kinderen. We maakten handelingsplannen, groepsplannen, 
kindvolgdocumenten en ontwikkelingsperspectieven. Dat betekende veel papierwerk, maar ook 
hulpmiddelen om het kind te bieden wat het nodig heeft. Daarbij kregen we de onontbeerlijke steun 
van het samenwerkingsverband: de onderwijsconsulent en de orthopedagoog. 
Zij zagen de kracht van ons vrijeschoolonderwijs en genoten van ons aanbod en onze kijk op 
kinderen en zochten samen met ons naar oplossingen voor het kind dat extra ondersteuning nodig 
had. 
 
Het fantastische verblijf van ons team in Dornach was een prachtige afsluiting. We hadden veel 
plezier. We spraken er niet over school.  We zongen en zongen, ook in de trein, in het Goetheanum 
op het terras en in het restaurant. 
 
Er was altijd het goede gevoel in het team. We beleefden grote saamhorigheid.  Er was het 
voortdurend streven om de antroposofisch menskunde voorop te stellen.  
En door dit alles heen klonk de humor, altijd was er humor, altijd konden we lachen. En daar ben ik 
mijn collega’s eeuwig dankbaar voor. Ik zal jullie missen. 
 
Ik wens kinderen, ouders, collega’s nog vele fijne jaren toe op onze prachtige school.  Ik draag het 
stokje met liefde over aan mijn opvolger Myra Giesen. 
 
Juli 2022 
 
Ceciel Wolfkamp, directeur 
 
 
“Verstandelijk begrip vormt slecht één middel om de dingen te begrijpen. Met het gevoel, met het 
hart kan men evenzeer begrijpen.”  Rudolf Steiner. 
 
 
 
 
 


