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Inleiding 

 

Openbaar Dalton Kind Centrum het Parelhof staat voor:   

Een Kindcentrum met de Daltonkernwaarden als uitgangspunt 

 

Voor u ligt het jaarverslag van Openbaar Dalton Kind Centrum Het Parelhof, schooljaar 2021-

2022. 

Met dit jaarverslag leggen wij verantwoording af aan betrokkenen en belangstellenden over het 

gevoerde beleid en de resultaten van het afgelopen schooljaar. Wij beschrijven welke activiteiten 

zijn ondernomen om onze doestellingen te bereiken, welke resultaten behaald zijn en hoe wij 

verder willen gaan. Het jaarverslag is zorgvuldig samengesteld en wij hopen u hiermee zo 

volledig mogelijk te kunnen informeren. Het jaarverslag wordt aangeboden aan de 

medezeggenschapsraad, Stichting Opspoor en de Inspectie van het Onderwijs. 

 

 

Kengetallen 

 

Naam School Adres Brinnummer 

DKC Het Parelhof 

         

Zichthof 9-11, 1445HC Purmerend 16MC 

 

 

Externe kengetallen 2021 – 2022 

Aantal leerlingen 1 okt telling 354 

Inschrijvingen (1 okt 2021-1 okt 2022) 69 

Uitschrijvingen (PO/VO) 80 

Waarvan verwijzing SO 1 

Waarvan Verwijzing SBO 1 

 

Instroom – Uitstroom 2021 – 2022 

Instroom nieuwe leerlingen in groep 0 of 1-2 49 

Instroom nieuwe leerlingen in de overige 

groepen 

20 

Uitstroom van leerlingen i.v.m. verhuizing 21 

Uitstroom van leerlingen vanwege andere 

redenen 

                                     14 

Uitstroom VO 45 
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Leerlingenaantallen naar geslacht 

Leeftijd M V Totaal 

4 jaar 19 15 34 

5 jaar 29 20 49 

6 jaar 22 18 40 

7 jaar 29 24 53 

8 jaar 31 18 49 

9 jaar 21 20 41 

10 jaar 18 27 45 

11 jaar 15 27 42 

12 jaar  1 2 

13 jaar - - - 

Totaal 184 170 354 

    

 

Categorie Aantal 

3 jaar of jonger 0 

4 t/m 7 jaar 176 

8 jaar en ouder 178 

Totaal 354 

 

Aantal leerlingen NOAT 78 

Aantal niet-bekostigde leerlingen 0 

 

Opbrengsten 

Vanuit de uitslag van de Waterlandse Overstap kregen we de volgende aandachtspunten: 

Aandachtspunten Aantal leerlingen: 45 

Mogelijk dyslexie - 

Dyslexie 1 

Zouden in aanmerking kunnen komen voor 

LWOO 

2 

Zouden in aanmerking kunnen komen voor 

LWOO/PRO 

- 

Totaal IQ op basis van de NIO-uitslag dat 

beneden gemiddeld (IQ<80) is uitgevallen 

6 

In combinatie met de schoolresultaten van de basisschool, de IEP eindtoets en in overleg met het 

VO heeft dit geresulteerd tot de volgende uitstroomadviezen en schoolplaatsingen 
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Uitstroom groep 8 schooljaar 2021- 2022  

Uitstroom  Aantal 

Atlascollege Edam 3 

Don Bosco College Volendam - 

Clusiuscollege Purmerend 14 

PSG Gerrit Rietveld Purmerend  4 

PSG Jan van Egmond Lyceum Purmerend 13 

PSG W.J. Bladergroen 3 

PSG Nelson Mandela Purmerend 3 

PSG Antoni Gaudi Purmerend 1 

PSG Da Vinci College Purmerend - 

Elders 4 

Groep 8 totaal:  45  leerlingen 

  

Uitstroom groep 8 schooljaar 2021- 2022 

Uitstroomadviezen Aantal 

Praktijk onderwijs 4 

Basis Beroeps Leerweg 6 

Basis Beroeps Leerweg / Kader Leerweg - 

Kader Leerweg 13 

Kader Leerweg / Gemengde Leerweg - 

Kader Leerweg / Theoretische Leerweg - 

Theoretische Leerweg 4 

Theoretische Leerweg / HAVO 4 

HAVO 9 

HAVO/VWO 1 

VWO 3 

Ander (privéonderwijs) 1 
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Inspectiekaart Eindtoets 

 2018 – 2019 2020 – 2021 2021-2022 

Aantal deelnemende 

leerlingen 

55 39 44 

Aantal leerlingen in 

leerjaar 8 

56 40 45 

Aantal leerlingen op 

school 

427 368 354 

Naam Eindtoets IEP IEP IEP 

Bovengrens inspectie - - - 

Landelijk gemiddelde 81.8               79.7 80 

Ondergrens inspectie 79.0 79.0  

Eindtoets         85,5/86.7* 74.4 77,8** 

Legenda vanaf 2017 / 2018. In het schooljaar 2019-2020 is er geen eindtoets afgenomen. 

 

*gecorrigeerde score 

**Vanwege de coronacrisis besloot de inspectie de resultaten in het schooljaar 2021/2022 niet 

te beoordelen. 

Percentage behaalde 

referentieniveaus 

2019 – 2020 2020 – 2021 2021-2022 

1F – gem van 3 jaar 89,4% 88,3% 91,3% 

1S/1F – gem. van 3 

jaar 

55,3%              53,2% 61,6% 

 

Analyse groep 8 
 

 Leerlingenaantal = 45 leerlingen 

 44 van de 45 leerlingen hebben deelgenomen aan de IEP 

 1 leerling heeft niet mee gedaan op basis van NIO < of gelijk aan 80 

 Gemiddelde IEP op basis van 44 leerlingen = 75,4 

 Gemiddelde IEP op basis van 39 leerlingen = 77,8 

(- 6 leerlingen met een NIO < of gelijk aan 80) 

 

op of boven de ondergrens (voldoende) 

onder de ondergrens (onvoldoende) 
 
 



Onderwijsinhoudelijk jaarverslag OBS het Parelhof 2021-2022 

7 
 
 

Vervolgens worden de scores van de IEP vergeleken met de schooladviezen. Schooladviezen 

worden op basis van CITO LOVS/IEP  gegevens samengesteld in combinatie met NSCCT en NIO. 

Bij 5 van de 45 leerlingen (11%) is het Advies heroverwogen en hoger bijgesteld n.a.v. de IEP 

score. 
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Conclusie 
 

• De wijze waarop de IEP wordt afgenomen, lijkt goed aan te sluiten bij onze populatie 

 

• Kinderen laten bij de IEP zien wat we op basis van andere gegevens van ze kunnen 

verwachten. Ze scoren naar hun eigen mogelijkheden en laten zien wat ze kunnen. 

 

• De IEP score is bij een groot aantal kinderen gelijk aan het advies dat we hebben 

gegeven. In 2 gevallen hebben we het advies naar boven aangepast. 

 

Schooltoetskaart 
 

 

 

Schooloverzicht 2021-2022 groep 3 t/m 8 vanuit Ultimview Midden- en Eindtoetsen. 

 

Opmerking: De opbrengsten zijn door het team geanalyseerd naar aanleiding van deze analyse 

hebben de leerkrachten een plan van aanpak gemaakt met als doel de kwaliteit van onderwijs 

en opbrengsten te verbeteren. Hierbij worden de NPO gelden ingezet. 

NPO staat voor Nationaal Programma Onderwijs. De overheid heeft voor gedurende tweeënhalf 

jaar extra gelden uitgetrokken om te investeren in onderwijsinstellingen. Deze gelden kunnen 

worden ingezet in de sociaal- emotionele en cognitieve ontwikkelingen van de leerlingen en in 

het inhalen van coronavertragingen. 
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Financieel overzicht 
 

Cijfers 2021    

  Realisatie Jaar- begroting  

Realisatie minus 

Begroting 

BATEN       

(3.1) RIJKSBIJDRAGEN 2.092.388 2.130.055 -37.667 

(3.5) OVERIGE BATEN -1201 300 -1501 

Totaal BATEN 2.091.187 2.130.355 -39.168 

LASTEN       

(4.1) PERSONELE LASTEN 1.764.442 1.852.103 -87.661 

(4.2) AFSCHRIJVINGEN 58.951 44.778 14.173 

(4.3) HUISVESTINGSLASTEN 151.489 136.179 15.310 

(4.4) OVERIGE INSTELLINGSLASTEN 81.420 97.295 -15.875 

Totaal LASTEN 2.056.302 2.130.355 -74.053 

Saldo Baten en Lasten 34.885 -1 34.886 

Saldo Exploitatie 34.885 -1 34.886 

    

 

Uiteindelijk zijn de totale baten € 39.168 lager dan begroot, maar ook de lasten zijn  

€ 74.053 lager dan begroot. Dit komt onder andere door:  

x Lagere rijksbijdrage waar onder een lagere Rijksvergoeding Lumpsum en Rijksbijdrage 

achterstandenbeleid 

x Personele bekostiging, waarvan de Salariskosten lumpsum € 87.661 lager zijn dan begroot.  

x Overige instellingslasten, dit zijn voornamelijk huisvestingslasten en overige lasten, een 

vermindering in verband met corona, mede door de periode van thuisonderwijs. 

Het resultaat over 2021 was € 15.875 positief.   
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Personeel 

 

Het Parelhof bestond in 2021-2022  uit groepen van peuterspeelzaal Pinkeltje, 17 “onderwijs” 

groepen, waarvan 1 peuter/kleutergroep, 4 heterogene kleuterbouwgroepen, tweemaal groep 3, 

tweemaal groep 4, tweemaal groep 5, tweemaal groep 6, 4 heterogene groepen 7/8 en de 

buitenschoolse opvang de Driesprong. Door het vertrek van een leerkracht na de herfstvakantie 

zijn de groepen 5 en 6 samengevoegd naar 3 groepen 5/6. 

Er waren verschillende (maatschappelijke) stages op school, met o.a. stagiaires van de Pabo, ROC, 

Bladergroen, Clusius College. 

De directie bestaat uit twee directeuren.  

De school heeft twee intern begeleiders. 

De school heeft twee Daltoncoördinatoren en Daltonstuurgroep, een ICC-er, een ICT-er, een 

preventiemedewerker, verschillende coördinatoren, een vertrouwenspersoon en BHV-ers en één 

vakdocent beweging vanuit Spurd. 

De school werkt met een onderwijsondersteuner en schoolmaatschappelijke dienst. 

De school werkt met leerkrachten, leerkracht ondersteuners, onderwijsassistenten, management 

ondersteuning, een conciërge en een ambulant begeleider. 

De school werkt met een aantal vrijwilligers, zij voeren o.a. conciërgetaken uit. 

De school werkt verder met externen zoals de Bibliotheek/leesconsulent, Muziekdocenten van 

Muziekschool Waterland en docenten van Cultuurhuis Wherelant. 

 

Scholing 

 

Dit schooljaar zijn de teamscholingen: EDI, Vreedzame school en Laika/Vostok weer verder 

opgepakt. Door de maatregelen rondom corona hebben veel bijeenkomsten online 

plaatsgevonden. 

Het team heeft de scholing Omgaan met verschillend gedrag gevolgd. Dit is een scholing van IN 

Holland 

Twee teamleden zijn de opleiding tot gedragsspecialist gestart. 

Teamleden zijn intern geschoold op ICT vaardigheden i.v.m. het onderwijs op afstand. 

Twee onderwijsassistenten hebben de opleiding tot onderwijsondersteuner afgerond. 

Eén IB’er en de vakdocent gymnastiek hebben de opleiding Rots en water gevolgd. 

Verschillende teamleden nemen deel aan het aanbod in de OPSPOOR academie.                                  

De contactpersoon en BHV ‘ers nemen deel aan hun scholingsbijeenkomsten.  
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Schoolklimaat en veiligheid 

 

In opdracht van het bestuur is in mei 2021 onder alle scholen van OPSPOOR een 

tevredenheidsonderzoek afgenomen. Hieronder een samenvatting van uitkomsten van onsze 

school. 

 

Wij zijn content te lezen dat men over het algemeen positief denkt over ons Kindcentrum, 

ondanks corona, dat de communicatie belemmert tussen school en ouders. Dit punt is in het 

schooljaar 2021-2022 regelmatig onder de aandacht gebracht. 
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BHV 2021-2022 

 

Ons Kindcentrum voldoet aan de wettelijke eisen van bedrijfshulpverlening. Ieder 

lid dat de BHV vertegenwoordigt heeft de bevoegdheid d.m.v. het BHV-certificaat. 

Het Kindcentrum is een Pinda-vrij centrum. Hiervoor wordt een strikt beleid 

gevolgd. 

Het Dalton Kindcentrum 

 

Op het gehele Parelhof, bestaande uit de basisschool, de peuterspeelzaal Pinkeltje en de BSO de 

Driesprong, is een doorgaande lijn op inhoud en visie. Er is regelmatig een groot MT overleg, 

waaraan de leidinggevenden van de drie partijen deelnemen. 

We zijn trots op de doorgaande lijn, die er is tussen de peuters en kleuters. De ontwikkeling van 

de peuters wordt goed gevolgd en de overgang naar een kleutergroep verloopt daardoor heel 

soepel.  

Daarnaast is er overleg met het groot DKC team. Deze bestaat uit alle partners die mee-

participeren in het Kindcentrum. Naast deze partijen heeft het Kindcentrum een Parelraad 

(=leerlingenraad), een Oudervereniging een Medezeggenschapsraad en de Parelkwekers, waarin 

ouders participeren van het basisonderwijs, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. 

 

Parelraad (=leerlingenraad) 2021-2022 
 

De Parelraad is dit schooljaar weer opgestart onder begeleiding van de Daltoncoördinator. Er 

hebben verschillende overleg bijeenkomsten plaatsgevonden en de Parelraad heeft meegedacht 

over bepaalde onderwijs zaken en activiteiten. 

Peuterspeelzaal Pinkeltje DKC Parelhof  
 

  

.  

 

 

 

Binnen het Dalton Kind Centrum ontvangt Peuterspeelzaal Pinkeltje dagelijks op twee groepen 
peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Deze groepen zijn: - de VVE & Reguliere peuteropvang 

groep, - de gemengde peuter-/ kleutergroep 
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Pinkeltje I - VVE & Reguliere peuteropvang Onze locatie is een landelijk geregistreerde VVE 
peuteropvang. De VVE peuteropvang sluit aan bij de overgang naar het basisonderwijs. Naast 
het spelen en ontmoeten, worden de peuters actief ondersteund en gevolgd in o.m. hun taal-, 
reken- en gedragsontwikkeling. Het doel van de VVE peuteropvang is om vroegtijdig taal- en 

andere ontwikkelingsachterstanden te voorkomen. Door vroegtijdig signaleren en in te grijpen, 
sluit een kind met een achterstand vaak beter aan bij de overgang naar het basisonderwijs. De 
peuteropvang heeft een nadrukkelijke rol toebedeeld gekregen in de Voor- en Vroeg Schoolse 
Educatie. 

Pinkeltje I - gemengde peuter/kleutergroep Deze groep bestaat uit 8 jongste kleuters en 8 

oudste peuters. De absolute minimumleeftijd van een peuter is gesteld op 2,5 jaar en is zeer 

afhankelijk van het feit of de peuter echt toe is aan een meer uitdagende omgeving (bij 
uitzondering en altijd in overleg met ouders/ verzorgers). In het algemeen worden peuters die 
willen en/ of kunnen en die doorstromen naar Dalton Kind Centrum Het Parelhof, vanaf 3 jaar 
in deze groep geplaatst. Het is voor beide leeftijdsgroepen een voordeel: sommige kleuters 

verlangen naar het iets vrijere en speelsere regime van de peuteropvang, terwijl andere peuters 
blijk geven van de behoefte aan meer uitdaging. De overgang naar school wordt minder groot. 
Peuters en kleuters groeien naar elkaar toe. Het is zoveel mogelijk de bedoeling dat peuters in 

hetzelfde lokaal en met dezelfde vertrouwde gezichten van medewerkers, overgaan van de 
peuteropvang groep naar groep 1 van de basisschool. Grenzen vallen hierdoor voor een 
belangrijk deel weg en door de dagelijks afgestemde samenwerking is er sprake van een 

doorgaande leerlijn en een pedagogisch gedeelde visie. 

Bij peuterspeelzaal Pinkeltje geloven wij erin dat wij onze peuters spelenderwijs op een hoger 
plan trekken op alle ontwikkelingsgebieden. Binnen ons aanbod vinden wij bewegen 
onmisbaar. Wij zijn dan ook erg blij dat wij door de inzet van Spurd onze peuters de gymlessen 
van meester Thijmen kunnen aanbieden. Waardevol om onze peutertjes met zoveel plezier te 

zien genieten. 

Samenwerking Peuteropvang, basisschool en voor- en naschoolse opvang leven en werken 

binnen Dalton Kind Centrum Het Parelhof samen aan de vormgeving van de doorlopende 
leerlijn en verdere ontwikkelingen op basis van de gedeelde Dalton principes en werkwijze. Nu 
dat we na de intense Covidpandemie weer fysiek bij elkaar over de vloer kunnen komen, 

hebben we afgelopen jaar ingezet op nog meer afstemming en samenwerking. Op 

directieniveau spreken we elk kwartaal af en zetten we gezamenlijk lijnen uit op welke wijze 
we de doorgaande lijn nog meer vorm kunnen geven. Zaken zoals een gezamenlijke 
jaarkalender, een studiedag met het hele team binnen het kindcentrum maar ook fysieke 

rondleidingen aan potentiële en nieuwe ouders/ verzorgers en kinderen door het hele 

kindcentrum zijn hier een uitwerking van. 

kinderen warm Uiteraard is er ook regelmatig overleg tussen pedagogisch medewerkers, 
leerkrachten en de IB’er vanuit het onderwijs. Tijdens deze overleggen wordt bijvoorbeeld 
gesproken over de themaplanning en gezamenlijke activiteiten binnen het kindcentrum. Bij 
zorgen over een kind wordt, na toestemming van ouders/ verzorgers, besproken op welke 

wijze we het kind en de ouders/ verzorgers op de beste manier kunnen begeleiden. En bij de 

overgang naar de basisschool worden de overgedragen van de pedagogisch medewerker naar 
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de betreffende leerkracht zodat de leerkracht het kind en de ouders/ verzorgers een warm 
welkom kan geven en op de hoogte is van hoe het met het kind gaat en wat hij/ zij nodig heeft 
op school. 

Samen met het onderwijs en kind-organisaties zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin, 
logopedie, de bieb en het VTO team komen we, op initiatief van de gemeente Purmerend, 
regelmatig bij elkaar om gezamenlijk te spreken over de voorzieningen en zorg voor uw peuter 
binnen de wijk. 

Ouderbetrokkenheid In verband met de Covidpandemie zijn ouders/ verzorgers lange tijd niet 

binnen school toegelaten. Gelukkig kunnen onze ouders/ verzorgers sinds afgelopen voorjaar 
weer hun peuters op komen halen in de speelzaal. Voor ons een mooi moment om kort met u te 

bespreken hoe het met uw peuter gaat als ook een moment waarop u met eventuele vragen bij 
ons terecht kunt. Komend schooljaar pakken we gezamenlijk met school het oudercafé weer op. 
Een ontmoetingsplek voor ouders/ verzorgers van zowel de peuterspeelzaal als de basisschool 
waar schoolse onderwerpen maar ook andere onderwerpen die aandacht behoeven, worden 

besproken. Oudercommissie Ook gaan we alles op alles zetten om een oudercommissie op te 
richten. Heeft u interesse om als ouder/ verzorger samen met de medewerkers van de speelzaal 

de kwaliteit van de opvang te verbeteren en te adviseren over bepaalde onderwerpen die in de 
Wet kinderopvang zijn vastgelegd, neemt u dan contact op met de pedagogisch medewerker 
van uw groep. 

De methode In verband met de doorgaande lijn werkt de peuteropvang vanuit de Uk & Puk 
methode die aansluit op de methode Schatkist van het basisonderwijs. Ook zijn de pedagogisch 
medewerkers geschoold in de Dalton visie opdat we binnen het kindcentrum volgens dezelfde 
kernwaarden werken. 

Continue ontwikkeling van onze medewerkers Omdat we het belangrijk vinden dat we ons 
blijven ontwikkelen en omdat dit vanuit de wet zo is bepaald, ontvangen onze pedagogisch 
medewerkers pedagogische en VE-coaching op de werkvloer en op beleid gedurende het gehele 

schooljaar. Daarnaast volgen zij (na)scholing op de Uk & Puk- en de Dalton methode. 
Bovendien staat de training Vreedzame Kinderopvang voor onze medewerkers dit schooljaar op 
de agenda met als doel een Vreedzaam Kind Centrum te worden. 

Covid en arbeidsmarkt ontwikkelingen Zoals u wellicht weet, is er een landelijk tekort aan 

personeel in de kinderopvang. Dit tekort wordt onder andere veroorzaakt door de gevolgen van 
Covid-19, ziekteverzuim, zwangerschap en de toenemende vraag naar opvang of voorschool. 
Het tekort aan personeel in de kinderopvang treft helaas ook Peuterspeelzaal Pinkeltje. 

Hierdoor hebben wij onze peuters en ouders niet altijd kunnen verwelkomen met onze 

vertrouwde medewerkers. Gelukkig zijn we wel altijd in staat gebleven het Voorschools 
Educatie programma uit te voeren en veilige en verantwoorde peuteropvang te bieden. Wij zijn 
daar trots op. 

Schooljaar 2022-2023 We kijken uit naar een mooi nieuw schooljaar waarin we binnen Dalton 

Kind Centrum Het Parelhof samen met uw peuter en onze ouders/ verzorgers nieuwe mooie 

ervaringen en ontdekkingen gaan opdoen. 
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Namens het bestuur van Stichting Beheer Peuterspeelzaal Pinkeltje 

De Driesprong  
 

 

Dalton op de Driesprong 

Op de Driesprong hebben 2 pedagogisch medewerker (PM’er) de Dalton opleiding in 2021 
afgerond. Er is dan ook hard gewerkt om de Dalton visie nog beter vorm te geven op de BSO. 

Vooral zelfredzaamheid, samenwerken en reflecteren is veel onder de aandacht gebracht bij het 
team en kinderen. 

Voorbeelden zijn: De kinderen helpen mee de tafel te dekken en het opruimen van de vaat, in 
algemene zin helpen de kinderen waar zij dit kunnen en aan het eind van de dag geven zij zelf 
een overdracht aan de ouders. De PM’er geeft sturing waar nodig. De kinderen helpen de 

PM’ers met het bedenken van activiteiten die na een schooldag, studiedag of tijdens een 
vakantiedag wordt gedaan. Kinderen helpen hierbij niet alleen bij het bedenken van de 
activiteit maar ook bij de voorbereiding en uitvoering. Zo hebben de kinderen een recept 
gekozen en zelfstandig een boodschappen lijstje gemaakt. De PM’er zorgt dat de producten op 
de afgesproken dag aanwezig zijn, en de kinderen kunnen met hulp van de PM’er het recept 
maken. Op deze manier vergroten we de zelfredzaamheid, werken ze samen en na afloop 

reflecteren we op het proces 

Activiteiten Er zijn diverse activiteiten georganiseerd op de Driesprong. De kinderen hebben 

regelmatig gekookt, onder andere tomatensoep, wraps gemaakt en nog meer gezonde recepten. 
Elke dag werd er wel buiten gespeeld en hierin is een mooie ontwikkeling gekomen door het 

gebruik van het grote schoolplein. Er is meer ruimte gekomen voor sport/bewegen. De 
kinderen van 8 jaar of ouder mogen ook zelfstandig buiten spelen met een buitenspeelcontract. 
Ouders en het kind spreken hierin af welke afspraken er zijn rondom het zelfstandig 

buitenspelen De creatieve activiteiten zijn ook zeker niet vergeten, zo is er onder andere een 
echt werkende vulkaan gemaakt, zijn er kerstkaarten gemaakt voor het bewonders van het 
bejaardentehuis en hebben we geverfd met de voeten. In de vakanties zijn er uitstapjes 

gemaakt naar de houten speeltuin, het Purmerbos, kinderparadijs en het park de Uitvlugt. Om 
de zomervakantie af te sluiten is de laatste dag een bezoek gebracht Landgoed Hoenderdeall. 

Tevredenheidsonderzoek 

In februari 2022 hebben de ouders van de Driesprong een tevredenheidsonderzoek ingevuld. 

Het tevredenheidsonderzoek is ingevuld door 57% van de ouders en de BSO is beoordeeld met 
een 8,8. 
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Wijziging in team 

Sheralee van Zaanen heeft na 12,5 jaar afscheid genomen van stichting Kinderopvang 
Purmerend, Bas Kuilman is het team van de Driesprong per 1 juli komen versterken. 

Oudervereniging 

Jaarverslag vieringen/activiteiten het Parelhof 2021/2022 

Sint Maarten 

Ook het afgelopen jaar is er aandacht besteed aan Sint Maarten en kregen de kinderen iets 
lekkers. 

Sinterklaas 

Dit schooljaar had de Sinterklaascommissie weer goed nagedacht over hoe we Sinterklaas en 
zijn Pieten op een leuke manier konden verwelkomen op deze feestdag op het Parelhof. 

Dit vergde wat creativiteit omdat corona helaas nog steeds niet in de zak was meegenomen. 

De Sint durfde het niet aan buiten de boot te stappen, maar had zijn pieten met een bakfiets vol 
cadeautjes gestuurd. 

De groepen 1 tot en met 4 kregen ook een grote zak vol met cadeaus en de groepen 5 tot en met 
8 hadden de ene naar de andere prachtige surprise. Petje af voor al deze creativiteit. 

Al met al hebben we er een gezellige, 5 december ochtend van gemaakt op het Parelhof. 

Kerst 

Het kerst diner kon helaas niet doorgaan dit jaar… 

Pasen 

Dit jaar is er door de school voor gekozen voor een paaslunch. We hadden namelijk nog een 

gezellig etentje tegoed, omdat het kerstdiner niet door kon gaan. Bij de paaslunch konden de 
kinderen uitgebreid kiezen en genieten van een lekker en natuurlijk gezonde lunch. We hopen 
dat de kinderen ervan genoten hebben. 

Sportcommissie 

Het afgelopen jaar heeft DKC het parelhof aan een aantal sportactiviteiten meegedaan. 

Helaas door Corona waren dit er veel minder dan normaal. Peanut bal, korfbal zaalvoetbal en 

het schoolvoetbaltoernooi. 
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Diverse 

Behalve de grote feesten worden er op het Parelhof nog andere feestelijkheden georganiseerd 
waarbij de OV betrokken is. Denk hierbij aan de al eerder genoemde viering van Sint Maarten, 

maar ook aan de gezonde lunch, het Koningsdagontbijt en de gezonde traktaties tijdens de 
sportdag. 

Ook is de OV de drijvende kracht achter het jaarfeest. We hopen dat deze met uw hulp dit jaar 
weer kan plaatsvinden. 

Dit alles is mogelijk gemaakt door uw ouderbijdrage, waarvoor dank namens de OV maar 
vooral namens de Kinderen. 

Medezeggenschapsraad 
 

Zie bijlage MR, 

 

Ouderparticipatie 
 

 
De Parelkwekers ontmoetingen hebben dit schooljaar niet plaatsgevonden.  

 

Gebouw  

Het gebouw voldoet niet meer aan de huidige eisen en er dienen regelmatig 

herstelwerkzaamheden plaats te vinden. Door het weghalen van de noodlocatie in juni 2021 is 

er ook ruimte gebrek ontstaan. 

De verbouwing, die gepland stond, is nog steeds onder de aandacht bij de gemeente en het 

bestuur. 

 

Klachten 

 

Er zijn geen formele klachten bij directie en bestuur ingediend. 
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