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Talent Primair kijkt terug op een extra bijzonder jaar. Het was een jaar waarin zorgen om 
gezondheid en veiligheid voorop stonden vanwege de globale coronapandemie. 

Trots zijn we dan ook op de veerkracht en de digitale ontwikkeling die onze scholen hebben 
laten zien. Het was een jaar waarin we ons verbonden voelden met elkaar, we deelden de 

verantwoordelijkheid om het onderwijs door te laten gaan. Dat de leerresultaten amper 
achterstanden laten zien is een groot compliment aan ouders, leerlingen en medewerkers. 

Wij ontwikkelen talent met uitdagend onderwijs en zorgen ervoor dat onze kinderen de 
beste versie van zichzelf ontdekken. Passievol stimuleren wij een actief lerende houding 
en leren we kinderen dat leren leuk is en dat ze dit hun hele leven mogen blijven doen. 

Wij doen dit samen, met enthousiasme en verantwoordelijkheid. 

Ons complete jaarverslag over 2020 is hier te lezen

JAARVERSLAG 2020

KWALITEITSZORG EN KWALITEITSCULTUUR GELD EN GEBOUWEN

TOEKOMSTGERICHT ONDERWIJS 

6%
hoger advies voor 

middelbare school dan 
landelijk gemiddelde

35,9% 
van onze leerlingen 
gaat naar het vwo 

We gaan voor scholen met een 
gezond binnenklimaat, duurzame, 
toekomstgerichte en flexibele gebouwen. 
In 2020 stelden we een eigen Strategisch 
Integraal Huisvestingsplan op. 

Talent Primair investeert eigen 
vermogen in het onderwijs: 

€ 1.260.843 
in 2020 en in 2021:

€ 502.596
Talent Primair is financieel gezond. 

51,9% 
krijgt advies voor 

mavo of havo 

Vanuit een positief zelfbeeld en autonomie 
ontwikkelt ieder kind de eigen talenten. Talent 
Primair biedt daarvoor de juiste pedagogische mix 
van autonomie, relatie en competentie. Leerlingen 
worden uitgedaagd met onderwijs dat boeit. Dat 
maakt leren leuk. Hierdoor wordt bij kinderen de 
passie voor levenslangs leren gestimuleerd. 

COMMUNICATIE 

Alles wat we doen, doen we 
vanuit onze vijf kernwaarden

Verantwoordelijkheid 

Vertrouwen Samenwerking 

Creatief en nieuwsgierig

Enthousiasme

ICT

ICT is een katalysator bij het geven van uitdagend, 
aantrekkelijk, effectief, toekomstgericht onderwijs. 
We blijven investeren in hardware, software en ICT-
vaardigheden van onze medewerkers. Het jaar 2020 
bewijst dat we hiermee onverminderd door moeten gaan. 

Amper 
corona-achterstanden 

Inspectie beoordeelt 
Talent Primair op alle 
punten voldoende

Zij-instroom 

ONDERDEEL VAN DE KETEN

We hechten grote waarde aan samenwerking op alle 
niveaus. In 2020 waren dit onze betrokken partners.

Samenwerkings-
verband Passenderwijs 

Samenwerkings-
verband Unita 

Tien 
gemeenten 

Regionale Aanpak 
Personeelstekort 

Hogeschool 
Utrecht 

Leerling Ouders

School 

Werken bij Talent Primair!

Zo zijn ze klaar voor hun toekomst. 

PASSEND ONDERWIJS 

Alle leerlingen krijgen onderwijs dat past 
bij hun kwaliteiten en hun mogellijkheden. 

Verwijspercentage naar het 
speciaal (basis-) onderwijs in 2020:  

0,4%

2%0,4%  Talent Primair   
2%     Nederland     

Talent staat 
bij ons primair

In 2020 gingen we aan de slag met acht thema’s uit onze 
Koers 2020-2024. Hierin staat beschreven waar we de komende 
vier jaar aan willen werken. Dit is onze gedurfde en gedroomde werkelijkheid.

in onze nieuwe koers hebben we onze doelen scherp

ZORGEN VOOR ONS PERSONEEL

Bij ons staat de leerkracht 
én het kind centraal.

Vergroten 
professionele aandacht

Begeleiding 
startende leerkrachten 

Professionalisering 

Opleiden
in school 

Duurzame inzetbaarheid

In 2020 werkten we aan onderstaande thema’s. 

https://www.talentprimair.nl/onze-scholen/
https://www.talentprimair.nl/werken-bij-talent-primair/collegas-aan-het-woord/
https://www.talentprimair.nl/missie-visie/onze-why/
https://www.talentprimair.nl/wp-content/uploads/2021/07/Talent-Primair-Jaarverslag-2020.pdf
https://www.talentprimair.nl/missie-visie/kernwaarden/
https://www.talentprimair.nl/itp/
https://www.talentprimair.nl/wp-content/uploads/2020/10/Definitieve-rapportage-Inspectie-van-het-Onderwijs-onderzoek-2020-web.pdf
https://www.talentprimair.nl/werken-bij-talent-primair/zij-instromers/
https://youtu.be/3A8phadRots
https://www.talentprimair.nl/de-organisatie/samenwerkingsverband/
https://www.talentprimair.nl/missie-visie/koers/
https://www.talentprimair.nl/werken-bij-talent-primair/

