
Factsheet 2021 

Leerlingen
2021: 41 leerlingen

Prognose 2022: 73 leerlingen
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Lestijd

In 2021 hebben de leerlingen 34 weken les
gehad op school. Dit zijn 1190 onderwijsuren. 

 
Naast deze onderwijsuren hebben de

teamteachers vijf weken thuisonderwijs
gegeven, door middel van online lessen. 

Zorg 

Extra zorginzet: 31 keer
 

Doorverwijzigingen speciaal onderwijs: 2
leerlingen

Naschoolse activiteiten

Vrijwilligers 

Er zijn 5 vrijwilligers bijgekomen in 2021. Het
totaal komt daarmee op 8 vrijwilligers, die

wekelijks/ dagelijks komen helpen.
 

Zij ondersteunenbij o.a. de  bibliotheek,
naschoolse activiteiten en vieringen.

Er is in 2021 246 uur aan naschoolse
activiteiten aangeboden. 

 
Op de peildatum deden per dag gemiddeld

68% van de kinderen mee aan het naschoolse
aanbod. 

 
In totaal heeft 92% van de kinderen wekelijks

op één of meer dagen een naschoolse activiteit
gevolgd.
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Ouders 

Ouderpanel
8 ouders

5 bijeenkomsten
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Verdeling van de lasten Gerealiseerde kosten 

Gerealiseerde lasten 
Totale begroting
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Personeel

Eind 2021 bestond het personeelsbestand van
EOR uit 12,15 fte. 

Het onderwijsprogramma: 11,37 fte. 
Het naschoolse programma 0,78 fte.

 
 

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim in

totaal was 4,43%.

Trainingen
Onderwijsinhoudelijk                
Teambuilding                              
Professionele vaardigheden      
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basisschool Het Epos in Rotterdam Zuidwijk.
aanvullend een naschools programma met
facultatieve activiteiten met een leerzaam
karakter.

Q1 2021: 3
Q2 2021: 3
Q3 2021: 6
Q4 2021: 19 (waarvan 16 logopedie)

Stichting Epos Onderwijs Rotterdam (EOR) wil een
bijdrage leveren aan heel goed onderwijs voor
Rotterdamse kinderen die opgroeien in wijken waar
een verhoogde kans op het oplopen van
onderwijsachterstanden is. Basisschool Het Epos wil
in de komende 10 jaar uitgroeien tot een van de
beste scholen van Rotterdam qua
onderwijsprestaties.

Stichting Epos Onderwijs Rotterdam heeft twee
activiteiten:

Lestijd
De leerlingen hebben van 9.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 16.00 uur onderwijs gevolgd. Alle leerlingen
verbleven in hun pauze tussen 12.00 en 13.00
eveneens op school.

De leerlingen hebben tussen de 35 en 40 uur per
week doorgebracht op Het Epos. Een regulier
schooljaar op basisschool Het Epos kent na aftrek
van vakanties en feestdagen 40 lesweken. Alleen in
het jaar 2021 was er sprake van de covid-19
pandemie. De school was vijf weken dicht in het
begin van 2021 en eind 2021 was er een week extra
kerstvakantie. In de vijf weken dat de school dicht
zat, kregen de kinderen thuisonderwijs. Kinderen
van wie de ouders een cruciaal beroep hadden,
konden op school de les volgen. 

Naschoolse activiteiten
Daarnaast biedt Stichting Epos Onderwijs
naschoolse activiteiten aan op Basisschool Het Epos.
Tot de zomervakantie in 2021 was dit één uur per
dag (van 16.00 tot 17.00), na de zomervakantie werd
dit twee uur er dag (van 16.00 tot 17.00 en van 17.00
tot 18.00).

Zorg
De extra zorginzet over 2021 was als volgt:

Dit zijn géén unieke zorgvragen, maar de zorgvragen
bij elkaar geteld.

Er werden 2 kinderen doorverwezen naar speciaal
onderwijs. 

AVG training (hele team)
Coöperatieve Leerstrategieën level 1 (onderwijs)
Culturele diversiteitstraining (hele team)
Diversiteit in onze organisatie (hele team)
Expliciete Directe Instructie (onderwijs)
Feedback geven (hele team)
Heidag & teambuilding (hele team)
Observatietraining onderwijskwaliteit (onderwijs
en data)
Ontwikkeling van het kind 0-4 (onderwijs en zorg)
Teamteaching (onderwijs)
Timemanagement (hele team)
Vreedzame School (hele team)
Woordenschat onderwijs (onderwijs)
Video interactietraining (onderwijsteam)

Ouders
Het ouderbeleid werd ingedeeld in vijf hoofdlijnen:
• Informatievoorziening;
• Onderwijsondersteuning;
• Opvoedingsondersteuning;
• Ouderparticipatie;
• Talentontwikkeling van ouders.

Er zijn op 31 december 2021 5 vrijwilligers
bijgekomen, wat uiteindelijk neer komt op 8
vrijwilligers op Het Epos. Dit zijn vrijwilligers die
structureel 1 of meerdere dagen per week op school
komen helpen. Daarnaast maken we ook gebruik
van incidentele vrijwilligers/hulpouders.

De ondersteuning wordt geboden bij:
• De bibliotheek
• Naschoolse activiteiten
• Vieringen

Personeel
In 2021 had het personeel diverse trainingen. 

Gerealiseerde kosten
De lasten liggen aanzienlijk lager dan begroot, omdat
er één klas minder was dan er oorspronkelijk
begroot was.
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