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Hoofdstuk 1: Kengetallen Leerlingen en Opbrengsten

Eindopbrengsten
Indien u gebruik maakt van een andere eindtoets (Schooleindonderzoek (tot 13-14), Drempelonderzoek, ROUTE 8
of IEP) vermeldt u hier de resultaten van de door u gehanteerde eindtoets.
Gegevens CITO Eindtoets
Aantal leerlingen dat heeft deelgenomen
Schoolrapport zonder correctie LG - Ongecorrigeerde standaardscore*
Percentage leerling-gewicht van de school (schoolgroep)**
Landelijk gemiddeld behorende bij de schoolgroep ***
Inspectienorm behorende bij de schoolgroep ***
Bovengrens inspectie behorende bij de schoolgroep ***

15-16
40
538,5
7
536,2
534,2
538,2

16-17
38
533,5
6
536,3
534,3
538,3

17-18
32
534,4
7
536,2
534,2
538,2

*) Zie Net Portal schoolrapport-schoolgroep. **) Percentage gewogen leerlingen van de hele school (teldatum)
***)zie analyse en waarderingen van opbrengsten, Inspectie van het Onderwijs, augustus 2013, pagina B-15

Leerlingen die we niet meetellen met het groepsresultaat
Nr.
Reden*)
1
2
3
4

Leerlingen die toelaatbaar zijn tot het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal
onderwijs.
Leerlingen met beperkte cognitieve capaciteiten (maximaal eindniveau groep
6 voor taal én rekenen of IQ < 80).
Leerlingen die in groep 7 of 8 zijn ingestroomd. (Let op: óf alle recent
ingestroomde leerlingen uitsluiten of niet).
Leerlingen die kort in Nederland verblijven én om die reden het Nederlands
niet goed beheersen.

Aantal
15-16
0

Aantal
16-17
0

Aantal
17-18
0

0

1

0

2

1

3

0

0

0

*) zie analyse waarderingen van opbrengsten Inspectie augustus 2014 (C52 – C55) + aanvulling januari ’15

Resultaten taal*)
Taal totaal
Schrijven van teksten
Spellen van werkwoorden
Spellen van niet-werkwoorden
Begrijpend lezen
Woordenschat
Resultaten rekenen*)
Rekenen totaal
Getallen en bewerkingen
Verhoudingen, breuken en procenten
Meten, meetkunde, tijd en geld
Resultaten studievaardigheden*)
Studievaardigheden totaal
Hanteren van studieteksten
Hanteren van informatiebronnen
Kaartlezen
Lezen van schema’s, tabellen en grafieken
Resultaten wereldoriëntatie*)
Wereldoriëntatie totaal
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Natuuronderwijs

15-16
101,8
15,9
6,0
7,2
18,9
14,9
15-16
57,1
20,7
14,1
12,2
15-16
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
15-16
57,9
19,0
18,4
20,4

16-17
94.9
14,9
5,1
6,7
18,5
13,7
16-17
53,8
19,4
13,0
12,1

17-18
zie bijlage

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
16-17
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.

zie bijlage

n.v.t.

*)Kies rapport Correctie LG
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Analyse / trends Eindtoets.
Alle 32 leerlingen uit groep 8 hebben deelgenomen aan de Centrale Eindtoets PO 2018.
De behaalde schoolscore (zonder correctie) komt uit op 534,4.
In de berekening van ons behaalde schoolgemiddelde laten we drie scores buiten beschouwing.
Het gaat hierbij om de scores van drie leerlingen die zijn ingestroomd in groep 7.
De score op de Centrale Eindtoets PO 2018 (gebaseerd op 29 leerlingen) komt daarmee uit op 535,5
(ongecorrigeerde standaardscore).
Het landelijk gemiddelde 2018 = 534,9. Wij scoren +0,6 t.o.v. het landelijk gemiddelde uitgaande van ons
gemiddelde zonder de behaalde scores van de zij-instromers.
Het landelijk gemiddelde voor onze schoolgroep (= 7) ligt op 536,2. Wij scoren -0,7.
De door de inspectie gehanteerde ondergrens ligt voor onze school dit jaar op 534,2 gezien onze schoolgroep (= 7).
Wij scoren +1,1 t.a.v. genoemde ondergrens uitgaande van ons gemiddelde zonder de behaalde scores van de zijinstromers.
De volgende percentielscores (landelijk) zijn behaald op de onderdelen taal en rekenen:
Lezen 39
Taalverzorging 51
Schrijven 42
Rekenen 36
Totaal 46 (45 % van de scholen scoorde lager / 54 % van de scholen scoorde hoger).
Zie bijlage voor een kopie van het Schoolrapport Centrale Eindtoets 2018 voor een overzicht van de behaalde
percentielscores op de verschillende onderdelen binnen de hoofddomeinen.
Domeinanalyse.
In de weergegeven domeinanalyse op het schoolrapport wordt ingezoomd op onze behaalde schoolprestaties afgezet
tegen vergelijkbare scholen. Dit resulteert in onderstaand profiel.
Binnen het domein Lezen scoren we op de onderdelen begrijpend lezen en samenvatten boven het verwachte niveau
(sterke punten). Op het onderdeel opzoeken scoren we minder (aandachtspunt) dan het verwachte niveau.
Binnen het domein Taalverzorging scoren we op de onderdelen spelling werkwoorden en grammatica op het
verwachte niveau. Op het onderdeel spelling niet-werkwoorden wordt minder dan we mogen verwachten gescoord.
Het onderdeel interpunctie scoort boven verwachtingsniveau.
Binnen het domein Rekenen scoren we op alle onderdelen (getallen, verhoudingen, meten en meetkunde,
verbanden) volgens verwachting met uitzondering van verbanden. Op dat onderdeel scoren we boven verwachting.

Conclusies en consequenties voor ons beleid.
Conclusie en consequenties.
De Togtemaarschool heeft over het algemeen op de Centrale Eindtoets PO 2018 volgens verwachting gescoord.
De onderdelen begrijpend lezen, samenvatten, interpunctie en verbanden komen als sterke punten naar voren.
De onderdelen opzoeken en spelling niet-werkwoorden komen als aandachtspunt naar boven.
Individuele leerlingen hebben over het algemeen passend bij hun verwachte uitstroomniveau gescoord.
In totaal zijn er 2 leerlingen die ruim boven hun verwachte uitstroombestemming hebben gescoord.
De uitstroomadviezen voor deze leerlingen zijn door de betrokken leerkracht en intern begeleider in heroverweging
genomen. In overleg met betrokken ouders en leerling is één advies naar boven bijgesteld.
Het gaat hierbij om de volgende aanpassing:
1 x tl/havo advies wordt havo advies met plaatsing in havo brugklas.
Dit schooljaar is voor de vierde keer op rij de Centrale Eindtoets PO niet meer in februari afgenomen maar in april.
De resultaten worden niet meer gebruikt voor het VO advies.
De VO scholen in de provincie Groningen maken gebruik van de “Plaatsingswijzer” (Cito resultaten over de laatste 3
schooljaren PO) om te bepalen in welke stroom van het VO de leerlingen het beste kunnen worden geplaatst.
Het schooladvies vanuit de basisschool is daarbij leidend.
Onze ervaring met de gehanteerde Plaatsingswijzer en het leidende schooladvies vanuit de basisschool is positief.
Twee jaar geleden merkten we op dat we de afspraak binnen het samenwerkingsverband om een enkelvoudig
schooladvies te geven graag veranderd zouden zien. We wilden naast het plusprofiel binnen de Plaatsingswijzer ook
graag gebruik kunnen maken van een dubbelvoudig schooladvies indien we dat wenselijk achtten in het belang van
de ontwikkeling van de leerling. Vorig schooljaar is de afspraak t.a.v. het enkelvoudig schooladvies aangepast.
We hebben daarop dit schooljaar wederom gebruik gemaakt van de mogelijkheid om dubbelvoudig te adviseren.
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Tussenopbrengsten

Opbrengsten Beginnende geletterdheid en gecijferdheid
Schoolresultaten
Cito Taal v kL.
Groep 1 M
Groep 2 M
Groep 1 E
Groep 2 E

Landelijk
gemiddelde Cito
51,3
62,8
57,1
67,8

Eigen norm

2015 – 2016

2016-2017

2017-2018

52
65,6
56,6
67,8

63,2
53,7

69,5
60,3

71,9
56,3

Oranjegekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de eigen norm

Schoolresultaten
Cito Rekenen
voor Kleuters
Groep 1 M
Groep 2 M
Groep 1 E
Groep 2 E

Landelijk
gemiddelde Cito
65,3
80,8
69,4
87,3

Eigen norm

2015 – 2016

2016-2017

2017-2018

66
81,9
71,5
88

80,2
69,4

87,4
73,6

85,2
72,8

Oranjegekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de onze eigen norm

Schoolresultaten
Letterkennis
Protocol dyslexie
Groep 2 M
Groep 2 E

Eigen norm

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2016-2017

2017-2018

90% leerlingen
kent 10 letters
90 % leerlingen
kent 15 letters

Oranjegekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de eigen norm

Schoolresultaten
Fonemische analyse
Protocol dyslexie
Groep 2 M
Groep 2 E

Eigen norm

2015-2016

80 % voldoende
80 % voldoende

Oranjegekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de eigen norm

Analyse / trends Toetsen Beginnende Geletterdheid en Gecijferdheid
Trends
De resultaten komen dit schooljaar voor Rekenen E1 en Taal / Rekenen M2 (ver) boven onze eigen gestelde norm.
Taal E1 komt uit iets onder onze eigen gestelde norm.
Onze eigen schoolnorm ligt, op Taal E1 na, hoger dan de landelijke CITO norm. Het vorig schooljaar hebben we onze
eigen gestelde norm voor Taal M2, Rekenen E1 en M2 naar boven bijgesteld.
We zien de afgelopen 2 schooljaren een enigszins stabiele trend op zowel Taal- als Rekenen voor Kleuters M2.
We zien de afgelopen 2 schooljaren een enigszins stabiele trend op Rekenen voor Kleuters E1 en een dalende trend
op Taal voor Kleuters E1.
Analyse
We hebben de afspraak gemaakt om in groep 2 met alle kinderen de M2 toets af te nemen en in groep 1 de E1 toets.
Deze keuze heeft te maken met de instroom van groep 1 leerlingen in de loop van het schooljaar. Aan het eind van
groep 1 nemen in principe alle leerlingen uit groep 1 die minimaal een half jaar op school zitten deel aan de E1
toetsen. Op deze wijze kunnen we een betere vergelijking maken.
Aan het eind van het schooljaar hertoetsen we alleen de zwakke leerlingen op de M2 toets (III, IV en V scores),
hierdoor leveren we geen groepsvaardigheid score E2 aan.
De resultaten op de E1 toetsen laten een dalende lijn zien t.o.v. het vorig schooljaar. Wellicht is de groepsgrootte
van invloed. Er hebben het huidig schooljaar maar 11 leerlingen meegedaan aan deze toetsen.
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Leerlingen die niet het Nederlands als thuistaal gebruiken hebben de toetsen gemaakt. De resultaten zijn verwerkt in
het groepsgemiddelde.
Eén leerling uit groep 2 is na de kerstvakantie naar het SBO gegaan. Het RET (Regionaal Expertise Team) NoMa was
al langere tijd betrokken. Deze leerling heeft niet meer meegedaan aan de M2 toetsen.
We gebruiken de ontwikkelingslijnen van DorrDigi. Daarnaast de methode Schatkist en hebben zo ons beredeneerd
leerstofaanbod goed uitgezet. Middels DorrDigi kunnen we leerlingen goed volgen en vlot inspelen op ontstane
hiaten.
We gebruiken de Signaleringslijst voor kleuters (fonemisch bewustzijn) voor de zwakker scorende leerlingen op Taal
voor Kleuters. Deze toets geeft aanvullende informatie naast de resultaten van de CITO toetsen en de DorrDigi
ontwikkelingslijnen.
Het afgelopen schooljaar zijn we gestart met 2 relatief kleine kleutergroepen, en een combi groep 2/3. In de loop
van het schooljaar zijn er kinderen ingestroomd in de groepen 1a en 1b. Het aantal kinderen in de groepen liep op
tot circa 25 per groep. De leerkrachten geven aan dat de groepsgrootte, tussen de 20-25 leerlingen, positief heeft
bijgedragen aan het behalen van gestelde doelen.
In de kleutergroepen zitten een aantal leerlingen met leer-, spraaktaal- en opvoedproblemen. Wij ontvangen
hulp/hebben hulp ontvangen voor drie leerlingen vanuit RET NOMA. Ambulant begeleiders (het jonge kind / spraak
taal problematiek) zijn ingezet bij ons op school.
Een aantal leerlingen geboren in oktober, november of december stromen, min of meer versneld, door naar groep 2
of 3. Om tot een gedegen besluit te komen hanteren we bovengenoemde toets middelen en raadplegen, indien
nodig, ons protocol Doubleren in de basisschool.
De onregelmatige instroom van 4 jarigen is van invloed op de groepsdynamiek.
Bij binnenkomst zien we vaker kinderen met spraak-taal - en motorische problematiek, deze kinderen hebben op dat
gebied al een achterstand en halen deze moeilijk in. Vanuit de PSZ Bedum vindt een ‘warme overdracht’ plaats, er is
minder contact met de Kinderdagverblijven. Privacy gevoelige informatie van ouders speelt hierin een rol.
Het afgelopen jaar zijn er zorgleerlingen op school gekomen. Een en ander is van invloed op het pedagogisch klimaat
in de groep. We zijn ons hiervan bewust en zetten in, o.a. d.m.v. observaties van de ab-ers RET NOMA, de ib-er en
het voeren van oudergesprekken met alle betrokkenen, om de hulpvraag van een leerling duidelijk te krijgen. We
kunnen vervolgens inspelen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en de hulpvragen van leerkrachten en
ouders.

Conclusies en consequenties voor ons beleid
Conclusie en consequenties voor ons beleid
We maken wat betreft ons kleuter leerlingvolgsysteem gebruik van DorrDigi. We zijn van mening dat DorrDigi nog
meer inzicht geeft in de ontwikkeling van leerlingen. Tevens biedt DorrDigi de mogelijkheid om het Handelingsgericht
werken beter vorm te geven en het onderwijs aan kleuters continu af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de
leerlingen.
De thema’s van de methode Schatkist wordt ook het komende jaar toegevoegd aan de thema’s van DorrDigi.
De aanpak, n.a.v. de herhalingscursus fonemisch bewustzijn, blijven we voortzetten.
Het gebruik van de planborden is inmiddels volledig geïntegreerd. Leerkrachten zien meerwaarde in het gebruik van
deze borden. Kinderen leren zelfstandiger te werken en keuzes maken. Het levert leerkrachten tijdswinst op zodat
deze nog efficiënter leerlingen kan begeleiden waar nodig.
Vanwege de relatief kleine kleutergroepen het huidig schooljaar hebben leerkrachten voldoende tijd gevonden om
leerlingen individuele of in een klein groepje (kleine kring, verlengde instructie) aandacht te schenken binnen de
klassen situatie. De leerlingen hebben ontvangen wat ze nodig hebben, m.a.w. er is tegemoet gekomen aan de
onderwijsbehoeften van alle leerlingen. We zien dit terug in de positieve toets resultaten.
We merken dat de meeste NT2 leerlingen moeite hebben met de CITO toetsen, vooral de vraagstelling. De
taalachterstand (woordenschat) bij deze leerlingen blijft, ondanks de extra zorg. Ze hebben deze achterstand niet
zomaar ingehaald. De leerlingen maken wel vorderingen maar komen vaak niet uit boven het landelijk gemiddelde
en blijven onvoldoende scoren op de toetsen. De instroom van NT 2 leerlingen binnen onze school blijft toenemen,
hieronder verstaan wij ook de kinderen die in Nederland zijn geboren maar waarvan de ouders beperkt Nederlands
spreken en de thuistaal niet Nederlands is. Een en ander is van invloed op onze schoolresultaten.
Vanuit het BV (bouwvergadering) zorg onderbouwoverleg, 09-04-‘18, zijn de volgende bevindingen naar voren
gekomen. Interventies worden opgenomen in het aanbod schooljaar ’18-‘19.


Taal voor kleuters:
M2: We scoren 2,4 hoger in vergelijking tot vorig schooljaar. Als norm voor het huidig schooljaar nemen we
het gemiddelde van de laatste 3 meetmomenten. Dat komt uit op 65,6.
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E1: We scoren 4,0 lager in vergelijking tot vorig schooljaar. Als norm voor het huidig schooljaar nemen we
het gemiddelde van de laatste 3 meetmomenten. Dat komt uit op 56,6.
Rekenen voor kleuters:
M2: We scoren 2,2 lager in vergelijking tot vorig schooljaar. Als norm voor het huidig schooljaar nemen we
het gemiddelde van de laatste 3 meetmomenten. Dat komt uit op 81,9.
E1: We scoren 0,8 lager in vergelijking tot vorig schooljaar. Als norm voor het huidig schooljaar nemen we
het gemiddelde van de laatste 3 meetmomenten. Dat komt uit op 71,5.
Conclusie: Het resultaat op de M2 toets TvK is iets verbeterd, de M2 toets RvK is iets gedaald. Beide scores
komen uit boven onze eigen gestelde norm. Eén van de groepen 1/2 heeft op de toetsen onder gemiddeld
gescoord. De leerkracht had bij een aantal leerlingen een hogere score verwacht. De CITO resultaten van
deze leerlingen kwamen niet overeen met de scores op de Dorr leerlijnen. De leerkracht heeft een fouten
analyse gemaakt, op leerling niveau, van CITO onderdelen RvK. Voor de uitvallers is in het Groepsplan
Rekenen een bijstelling opgenomen voor extra rekenaanbod.
Voor alle leerlingen met een onvoldoende score (V) op CITO M2 TvK en/of RvK wordt een individueel
handelingsplan gemaakt. Aan het eind van het schooljaar worden deze kinderen in ieder geval hertoetst (E2
toetsen).
Als een leerling minimaal een half jaar op school is, worden respectievelijk de M1 of E1 toetsen afgenomen.
Voor schooljaar ’18-’19 gebruiken we de schoolnorm voor Taal- en Rekenen voor kleuters E1 en M2 zoals
hierboven genoemd.
M.i.v. het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met de invoering van DorrDigi. Schooljaar 2017-2018 vullen
we voor alle leerlingen de ontwikkelingslijnen Taal-Lezen en Rekenen in. Tevens wordt de ontwikkelingslijn
Sociaal Emotioneel ingevuld i.p.v. SCOL. Leerkrachten ervaren dat ze middels DorrDigi een duidelijker beeld
hebben van de ontwikkeling van leerlingen. Daardoor kunnen ze beter inspelen op de onderwijsbehoeften
van kinderen.
Schatkist biedt te weinig voor rekenen, als aanvulling gebruiken we Met Sprongen Vooruit. Het aanbod van
Met Sprongen Vooruit is opgenomen in de Groepsplannen Rekenen voor Kleuters.
De groep 1 en 2 leerkrachten gaan zich oriënteren op materialen van o.a. de Kleuteruniversiteit. Vervolgens
besluiten we welke materialen worden aangeschaft ter vervanging van Schatkist.
We hebben nieuwe ontwikkelingsmaterialen ontvangen waaronder Seriant. Seriant biedt oefenstof voor
voorbereidend rekenen.
In groep 1 en 2 gebruiken we het software programma Rekentuin. De invoering van Taalzee volgt.
Dit schooljaar hebben we 2 relatief kleine kleutergroepen, en een combi groep 2/3. Leerkrachten geven aan
voldoende tegemoet te zijn gekomen aan verlengde instructie en extra instructie van individuele leerlingen.
We hebben gemerkt dat nog niet in alle 1/2 groepen op dezelfde wijze wordt gewerkt aan het aanbod
Fonemisch Bewustzijn. Ellen v.d. Veen heeft een bijeenkomst verzorgd voor de leerkrachten en ib-er van de
onderbouw; een herhalingscursus. Er zijn afspraken gemaakt, de ib-er legt deze vast. Het volgend
schooljaar moeten deze afspraken goed worden geborgd.
De groepen 1 en 2 hebben meegedaan aan het project Boekenpret ter bevordering van het lezen. Onder
begeleiding van ouders.

We blijven onze aanpak, met bovengenoemde bijstellingen, continueren.
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Opbrengsten Cito Technisch Lezen DMT
Inspectienormen Cito DMT: ondergrenzen inspectie gemiddelde vaardigheidsscore
Nieuwe versie
Nieuwe versie
normen vóór aug. ‘11
normen vanaf aug. ‘11
Groep
Leeskaart
Norm midden
Norm
Norm midden
Norm eind
eind
Leeskaart 1
21
21
Leeskaart 2
3
33
33
Leeskaart 3
Leeskaart 1
4
Leeskaart 2
49
67
48
56
Leeskaart 3
5
66
71
66
71
6
78
83
7
85
90
8
93
Schoolresultaten
Cito Technisch
lezen DMT
M-toets
Groep 3 k 1,2
Groep 4 k 1,2,3
Groep 5k3/1,2,3
Groep 6k3/1,2,3
Groep 7k3/1,2,3
Groep 8k3/1,2,3

Landelijk
gemiddelde Cito
23,0
53,5
70,4
82,4
88,3
95,5

Eigen norm
v-score

2015-2016

2016-2017

2017-2018

23
53
72
83
90
101

27,3
56,8
68
82,8
92,9
105,2

23,9
55,0
74,5
78,9
93,9
104

28,9
52,6
71,0
88,4
90,7
99,9

2015-2016

2016-2017

2017 – 2018

-

35,1

Roodgekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de ondergrenzen van de inspectie
Oranjegekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de eigen norm.
*leerling met een dyslexie verklaring

Schoolresultaten
Cito Technisch
lezen DMT
E-toets
Groep 3k 1,2,3

Landelijk
gemiddelde

Eigen norm
v-score

36,1

36,1

Groep 4k1,2,3

62,0

62,0

Groep 5k3/1,2,3

75,7

75,7

Groep 6k3/1,2,3

86,1

86,1

Groep 7k3/1,2,3

92,5

92,5

63,7
83,3
87,2
96,6

Roodgekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de ondergrenzen van de inspectie
Oranjegekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de eigen norm.

Leerlingen die we niet meetellen met het groepsresultaat
Nr
Reden*)
1
Leerlingen hoogst waarschijnlijk uitstromen naar het PRO of VSO.
2
Leerlingen met beperkte cognitieve capaciteiten (maximaal eindniveau groep 6 voor
taal én rekenen of IQ < 80).
3
Leerlingen die recent zijn ingestroomd (< 1 jaar).
4
Leerlingen die kort in Nederland verblijven (< 4 jaar) én om die reden het
Nederlands niet goed beheersen.

Groep

Aantal 17-18
0
0
0
0

*) zie analyse waarderingen van opbrengsten Inspectie augustus 2014 (C52 – C55) + aanvulling januari ’15

Analyse / trends technisch lezen DMT
Alle groepen lezen de DMT toets.
In groep 3 wordt kaart 1 en 2 afgenomen.
In groep 4 wordt kaart 1,2 en 3 afgenomen.
In groep 5 t/m 8 wordt kaart 3 bij de snellere lezer afgenomen (I en II score) en bij de gemiddelde en minder snelle
lezer wordt kaart 1,2 en 3 afgenomen (III, IV en V score).
Voor schooljaar ’17-’18 hadden we onze schoolnorm vastgesteld voor groep 3 op 23 en voor groep 4 op 53.
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De schoolnormen voor de groepen 5 t/m 8 blijven we handhaven voor schooljaar 2017-2018.
De schoolnorm is in schooljaar 2016-2017 opnieuw vastgesteld en gebaseerd op de gemiddelde behaalde M-score
van de voorgaande 3 schooljaren.
Trends
Groep 3 scoort het huidig schooljaar 5,0 hoger op de DMT in vergelijking tot vorig schooljaar.
De score komt 5,9 boven onze eigen gestelde norm uit.
Groep 4 scoort het huidig schooljaar 2,4 lager op de DMT in vergelijking tot vorig schooljaar.
De score komt 0,4 lager dan onze eigen gestelde norm uit.
Groep 5 scoort het huidig schooljaar 3,5 lager op de DMT in vergelijking tot vorig schooljaar.
De score komt 1,0 lager dan onze eigen gestelde norm uit.
Groep 6 scoort het huidig schooljaar 9,5 hoger op de DMT in vergelijking tot vorig schooljaar.
De score komt 5,4 boven onze eigen gestelde norm uit.
Groep 7 scoort het huidig schooljaar 3,2 lager op de DMT in vergelijking tot vorig schooljaar.
De score komt 0,7 boven onze eigen gestelde norm uit.
Groep 8 scoort het huidig schooljaar 4,1 lager op de DMT in vergelijking tot vorig schooljaar.
De score komt 1,1 lager dan onze eigen gestelde norm uit.
De door ons zelf gestelde normen (= schoolnorm) in groep 3 t/m 8 worden in de groepen 3, 4, 6 en 7 behaald.
Groep 5 en 8 scoren net onder onze schoolnorm maar boven het landelijk gemiddelde Cito.
Analyse
Mogelijke oorzaken van de stijgende resultaten in groep 3 zijn:
De Speelleesset VLL groep 3 is aangeschaft. De leerkrachten zijn erg tevreden over het materiaal. Kinderen
gebruiken het vaak en kunnen hiermee zelfstandig aan de slag. Het zorgt voor herhaling en verrijking van het lezen.
De AVI/DMT voor groep 3 is te vroeg afgenomen. Advies is om deze toetsen pas na kern 7 VLL af te nemen. Met
name vanwege het type woorden van DMT leeskaart 2. We spreken af volgend schooljaar de DMT en AVI af te
nemen na kern 7. De ib-er neemt deze wijziging op in de Toetskalender schooljaar ’18-’19. AVI is in maart hertoetst
bij leerlingen die AVI M3 nog niet beheerst hadden gelezen. De meeste leerlingen zijn vooruitgegaan.
Er wordt veelvuldig gelezen middels voor-koor-door, daarna koor-door.
Na de AVI toets wordt er in tweetallen gelezen in een samenleesboek. Dit gebeurt 1x per week een half uur, elke
leerling op eigen AVI niveau.
Een aantal leerlingen hebben hogere resultaten behaald, wellicht door consequenter gebruik van aanpak Fonemisch
Bewustzijn.
In groep 3 zit 1 leerling met een vermoeden van dyslexie en 1 leerling met kenmerken van TOS.
Groep 4 scoort lager in vergelijking tot de afgelopen 2 schooljaren. Het resultaat van huidig schooljaar is enigszins
verklaarbaar. Deze groep, vorig schooljaar groep 3, is een relatief kleine groep. De groep bestaat uit 15 leerlingen.
Vorig schooljaar scoorde deze groep ook matig, wel voldoende, op de DMT. In deze groep zit 1 leerling die inmiddels
is aangemeld voor dyslexieonderzoek vanuit de vergoedingsregeling. In groep 4 valt het de leerkrachten op dat het
verschil in DMT scores en Avi scores groot is. Het merendeel van de kinderen leest op Avi groepsniveau. In het
groepsplan m.b.t. technisch lezen van groep 4 staat beschreven hoe we tegemoet denken te komen aan de
onderwijsbehoefte van deze groep. De groep is gebaat bij extra leeskilometers. In groep 4 wordt de Estafette loper
niet ingezet. Dit schooljaar wordt in groep 4 het duolezen ingezet om aan de extra leeskilometers te voldoen.
Het duolezen gebeurt 1 x per week 30 minuten in samenwerking met groep 6 en de stagiaire onderwijsassistent.
Zowel het lezen op zinsniveau als op woordniveau komt hierbij aan de orde.
In groep 7 zijn dit schooljaar twee leerlingen vanuit de schakelklas in Delfzijl ingestroomd. Deze leerlingen met een
anderstalige achtergrond lezen op M4 niveau en liften mee met de (technisch)leeslessen (Estafette) in groep 4.
We merken op dat het in groep 8 van blijvend belang is om het leestempo op woordniveau te oefenen. In de huidige
groep 8 zitten 4 leerlingen met een dyslexieverklaring.
In de groepen 3 t/m 8 zitten in totaal 9 leerlingen met een dyslexieverklaring, 2 leerlingen zijn aangemeld voor
dyslexie onderzoek.
In alle groepen wordt gewerkt met groepsplannen voor technisch lezen en lesgegeven volgens het directe
instructiemodel. We volgen het aanbod van de methode Veilig Leren Lezen, Kim versie, in groep 3 consequent en
nauwgezet en nemen alle toetsen af om juiste analyses te maken op leerling- en groepsniveau.
In groep 4,5, 6 en 7 wordt gewerkt met de methode technisch lezen Estafette.
De ervaringen zijn positief en de leesresultaten zijn over het algemeen goed.

Conclusies en consequenties voor ons beleid
Conclusies en consequenties voor ons beleid
De aanpak in de groepen 3 t/m 8 wordt het komend schooljaar voortgezet. We zien momenteel geen aanleiding,
ondanks de iets dalende trend in groep 5 en 8, ons aanbod te wijzigen.
De ervaring leert, dat gericht en consequent oefenen voor tempo verhogend lezen ook in de bovenbouw van belang
blijft. Het gebruik van Estafette in groep 7 zien we hierin als een meerwaarde.
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Bij aanvang van het schooljaar wordt er een ondersteuningsrooster opgesteld door MT-lid.
In dit rooster wordt opgenomen welke ondersteuning geboden wordt in de groepen door collega’s die zijn
uitgeroosterd op de momenten dat de vakleerkracht de gymles verzorgt.
Leerkrachten geven bij aanvang van het schooljaar zelf aan welke ondersteuning ze voor hun groep op dat moment
wenselijk vinden; dit kan ieder leerdomein zijn. Na afname van de M-toets wordt het ondersteuningsrooster
aangepast. Indien nodig eerder. Het plannen van extra leesbegeleiding is mogelijk middels genoemd
ondersteuningsrooster.
In de groepen 3 t/m 8 wordt ingezet op lezen op woordniveau om het leestempo te vergroten.
We maken gebruik van het digitale schoolbord, woordrijtjes van VLL, leesbladen van Luc Koning en Veilig&Vlot
boekjes van VLL en Estafette.
We ervaren afgelopen twee jaren een hogere instroom NT2 leerlingen in het kader van de vluchtelingenproblematiek.
De kinderen die geen Nederlands spraken hebben we doorverwezen naar de speciaal daarvoor bestemde schakelklas
op basisschool De Garven in Delfzijl.
T.a.v. ons leesonderwijs blijven we onze aanpak continueren.
Met ingang van schooljaar ‘15/’16 hebben we de Leestempo en Leestechniek toets afgeschaft. Leerlingen die
uitvallen op de DMT toets willen we graag hardop horen lezen om het lezen op zinsniveau te kunnen bepalen.
In het MT zijn de volgende afspraken gemaakt ingaande per schooljaar ‘15/’16:
Bij alle leerlingen in groep 3 t/m 8 wordt de DMT toets afgenomen.
Vanaf een III score lezen de leerlingen kaart 1,2, en 3.
Vanuit het BV (bouwvergadering) zorg onderbouw/bovenbouw overleg, 09-04-‘18, zijn de volgende bevindingen naar
voren gekomen. Interventies worden opgenomen in het aanbod schooljaar ’18-‘19.
Met ingang van schooljaar ’17-’18 worden alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8 doorgetoetst op hun Avi niveau.
Leerkrachten nemen deze toets zelf af. We continueren deze werkwijze in schooljaar 2018-2019.
We blijven onze schoolnormen hanteren voor schooljaar 2018-2019.
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Opbrengsten Cito Begrijpend Lezen
Inspectienormen Cito Begrijpend lezen (BL): ondergrenzen inspectie gemiddelde vaardigheidsscore
Nieuwe versie
Nieuwe versie vanaf 12-13
vóór 12-13
Groep
Schoolgroep
Norm M
Norm M
5
6
7
8
Schoolresultaten
Cito Begrijpend
Lezen
M-toets
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

< 15% gewogen leerlingen

25

25

≥ 15% gewogen leerlingen

20

20

< 15% gewogen leerlingen

32

32

≥ 15% gewogen leerlingen

26

26

< 15% gewogen leerlingen

Max 25% D/E

45

≥ 15% gewogen leerlingen

Max 30% D/E

38

< 15% gewogen leerlingen

Max 25% D/E

55

≥ 15% gewogen leerlingen

Max 30% D/E

47

Landelijk
gemiddelde

Eigen norm
v-score

2015-2016

2016-2017

2017-2018

12,6
25,3
31,8
44,2
55,2

12,6
26
33
47
58

23,3
36,8
49,1
61,2

33,4
50,9
60,4

51,2
59,7

2016-2017

2017-2018

Roodgekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de ondergrenzen van de inspectie
Oranjegekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de eigen norm.
*een leerling met een dyslexieverklaring heeft deze toets ook gemaakt.

Cito Begrijpend
Lezen 3.0
Groep 3 E

Landelijk
gemiddelde
116,6

Eigen norm
v-score
-

-

-

-

Groep 4 M
Groep 4 E

133,4
138,1

133,4
138,1

150,6

-

136
143

-

Groep 5 M
Groep 5 E
Groep 6 M
Groep 6 E

154,3
159,1
174

154
159,1
174

-

166
170

155
177
-

2015-2016

Leerlingen die we niet meetellen met het groepsresultaat
Nr
Reden*)
1
Leerlingen hoogst waarschijnlijk uitstromen naar het PRO of VSO.
2
Leerlingen met beperkte cognitieve capaciteiten (maximaal eindniveau groep 6 voor
taal én rekenen of IQ < 80).
3
Leerlingen die recent zijn ingestroomd (< 1 jaar).
4
Leerlingen die kort in Nederland verblijven (< 4 jaar) én om die reden het
Nederlands niet goed beheersen.

Groep

Aantal 17-18
0
0
0
0

*) zie analyse waarderingen van opbrengsten Inspectie augustus 2014 (C52 – C55) + aanvulling januari ’15

Analyse / trends Begrijpend Lezen
De groepen 7 en 8 maken de CITO toets Begrijpend Lezen, de groepen 4 (eind groep 4), 5 en 6 krijgen de 3.0 versie
aangeboden. In schooljaar 2018-2019 volgt de 3.0 toets voor groep 7.
Onze behaalde opbrengsten liggen over het algemeen net iets boven het landelijk Cito gemiddelde.
We stellen onze schoolnorm voor de 3.0 toetsen daarom in eerste instantie vast op het landelijk Cito gemiddelde
alvorens we onze eigen norm kunnen berekenen na 3 afnamemomenten.
De tussenopbrengsten zijn voor de groepen 7 en 8 voldoende tot ruim voldoende gezien onze gestelde
schoolnormen. Voor de groepen 7 en 8 stelden we onze schoolnorm vorig schooljaar naar boven bij gezien de
gemiddeld behaalde scores van de afgelopen drie schooljaren.
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Trends
Groep 5 scoort het huidig schooljaar 10 lager op BL in vergelijking tot vorig schooljaar.
De score komt 1,0 hoger dan onze eigen gestelde norm uit.
Groep 6 scoort het huidig schooljaar 3 hoger op BL in vergelijking tot onze eigen gestelde norm = het landelijk Cito
gemiddelde.
Groep 7 scoort het huidig schooljaar 0,3 hoger op BL in vergelijking tot vorig schooljaar.
In groep 7 wordt de schoolnorm m.i.v. 2017-2018: 47.
De score komt 4,2 hoger uit dan onze eigen gestelde norm.
Groep 8 scoort het huidig schooljaar 0,7 lager op BL in vergelijking tot vorig schooljaar.
In groep 8 wordt de schoolnorm m.i.v. 2017-2018: 58.
De score komt 1,7 hoger uit dan onze eigen gestelde norm.
De tussenopbrengsten op de M-toetsing zijn voor de groepen 5 t/m 8 voldoende tot ruim voldoende gezien onze
gestelde schoolnormen.
Analyse
Eind groep 3 en midden groep 4 nemen we de toets Begrijpend Lezen 3.0 niet af, wij vinden de toets te moeilijk en
de teksten te lang. We hebben gemerkt dat kinderen onzeker en gefrustreerd raken tijdens het maken van de toets.
We nemen de resultaten van de toetsen van VLL Kim versie, gericht op begrijpend lezen, mee in onze beoordeling.
Conclusies en consequenties voor ons beleid
Conclusies en consequenties voor ons beleid
In alle groepen wordt gewerkt met groepsplannen voor begrijpend lezen en lesgegeven volgens het directe
instructiemodel.
De leerkrachten uit groep 5,6,7 en 8 hebben voorgaande schooljaren via de Marenland Academie een training van 4
bijeenkomsten gevolgd met als thema Effectief werken aan begrijpend lezen.
Aansluitend heeft een vervolg plaatsgevonden m.b.t. een training begrijpend luisteren voor de leerkrachten in groep
1,2,3 en 4.
Gemaakte afspraken afname toets Begrijpend Lezen E3, M4 en E4:
In het coördinatoren overleg is op 8 mei 2017 het volgende besloten.
Begrijpend Lezen E3 en M4 worden niet afgenomen.
Kinderen in groep 4 in aanraking laten komen met strategieën begrijpend lezen.
Er is in diverse onderzoeken bewezen dat extra begrijpend lezen geen winst oplevert, extra technisch lezen
geeft wel positieve resultaten.
Grip op lezen is op M4 niveau, kinderen die dit niveau niet beheersen zullen het voorgelezen moeten krijgen
(preteaching/ samen lezen) anders ben je niet bezig met begrijpend lezen maar met technisch lezen.
Technisch lezen moet eerst voldoende geautomatiseerd worden voordat er begrepen kan worden wat er
gelezen wordt. Kinderen moeten eerst vloeiend kunnen lezen, niet meer hakken en plakken.
1e half jaar groep 4
De nadruk leggen op (veel) technisch lezen in verschillende vormen (duo lezen, stillezen, rijtjes lezen,
woorden flitsen etc.).
Daarnaast:
1x p/w een les uit lees aardig (indien mogelijk eind groep 3 hiermee beginnen).
1x p/w een oefening uit de werkmap begrijpend luisteren en woordenschat of de werkmap begrijpend lezen
van het CPS.
Dagelijks het Jeugdjournaal kijken.
Veel aandacht voor woordenschat (o.a. woordmuur Taal Actief).
2e half jaar groep 4
Starten met Grip op lezen.
Uitgangspunt:
“Eerst voeren dan wegen, pas toetsen nadat je het aangeboden hebt”
Cito toets Begrijpend Lezen M4 niet afnemen, E4 wordt wel afgenomen. E4 is het eerste CITO meetmoment.
We zijn ons er van bewust dat het niveau van de woordenschat en de algemene ontwikkeling van onze leerlingen
van groot belang is voor het behalen van positieve resultaten op begrijpend lezen.
Binnen teamverband heerst de opvatting dat het voor onze schoolpopulatie van belang is te werken aan het
vergroten van de woordenschat. De invoering van de taalmethode, Taal Actief versie 4, voldoet hieraan middels een
geïntegreerde leerlijn woordenschat.
Dit schooljaar hebben we ingezet op teamscholing woordenschatonderwijs middels de training Effectief
woordenschatonderwijs. We hebben drie bijeenkomsten bijgewoond. De training is positief ontvangen en is praktisch
van opzet. De training heeft bijgedragen aan het vergroten van ons repertoire m.b.t. woordenschatonderwijs.
We zijn van mening dat het bijdraagt aan effectiever spraak- taalonderwijs. In het najaar vindt een vervolg plaats
waarbij bestendiging van de aanpak in de klas en collegiale consultatie plaats zal vinden.
De taalcoördinator heeft hierin een voortrekkersrol.
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In de groepen 7 en 8 volgen we de methode Nieuwsbegrip XL.
Ten aanzien van de werkwijze met de methode Nieuwsbegrip in de groepen 7 en 8 hadden we vorig schooljaar een
aantal wijzigingen aangebracht. We werken in de groepen 7 en 8 groepsdoorbrekend op verschillende niveaus met
Nieuwsbegrip XL. De lestijd werd verlengd van 45 minuten naar 60 minuten per week. De leerkrachten gebruiken in
de verschillende niveaugroepen dezelfde aanpak; zie document op leerkrachtserver voor een beschrijving van deze
aanpak. Deze aanpak vloeit voort uit de cursus Begrijpend lezen (Marenland Academie) die door een aantal collega’s
in de bovenbouw gevolgd werd. De nadruk ligt op het modelen van alle strategieën tijdens een les waarbij de
leerkracht zich verplaatst in het denkproces van de leerling. De ervaringen zijn positief.
De leerkrachten geven aan op deze wijze het gevoel te hebben meer tegemoet te kunnen komen aan de
differentiatiebehoefte binnen de jaargroepen in de bovenbouw en daarmee aan de leerontwikkeling van individuele
leerlingen.
Vanuit het BV (bouwvergadering) zorg bovenbouwoverleg, 09-04-‘18, zijn de volgende bevindingen naar voren
gekomen. Interventies worden opgenomen in het aanbod schooljaar ’18-‘19.
We continueren onze werkwijze in schooljaar 2018-2019.
We blijven onze schoolnormen hanteren voor schooljaar 2018-2019.
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Opbrengsten Cito Rekenen & Wiskunde
Inspectienormen Cito Rekenen en wiskunde (R&W): ondergrenzen gemiddelde vaardigheidsscore
Nieuwe versie
Nieuwe versie
vóór 12-13
vanaf 12-13
Groep
Schoolgroep
M
E
M
E
< 15% gewogen ll
50
61
50
61
4
≥ 15% gewogen ll
45
56
45
56
< 15% gewogen ll
71
78
71
78
5
≥ 15% gewogen ll
65
73
65
73
< 15% gewogen ll
84
89
84
89
6
≥ 15% gewogen ll
79
84
79
84
< 15% gewogen ll
Max 25% D/E
Max 25% D/E
98
102
7
≥ 15% gewogen ll
Max 30% D/E
Max 30% D/E
94
99
< 15% gewogen ll
Max 25% D/E
Max 25% D/E
110
8
≥ 15% gewogen ll
Max 30% D/E
Max 30% D/E
106
Schoolresultaten
Cito Rekenen Alg.
M-toets
Groep 3

Landelijk
gemiddelde
32,1

Eigen norm
v-score
-

Groep 4

51,6

51

Groep 5

72,2

Groep 6

Versie 3.0
M
161
151

E
180
169

2015-2016

2016-2017

2017-2018

-

-

-

-

-

-

72

74,3

-

-

85,8

85

89,8

85,4

-

Groep 7

99,6

99,6

103,6

104

106

Groep 8

111,6

111,6

113,5

114

113

2015-2016

2016-2017

2017-2018

129

119
146

133

165
189

156

209

193

Roodgekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de ondergrenzen van de inspectie
Oranjegekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de eigen norm.

Cito Rekenen 3.0
Groep 3 M
Groep 3 E

Landelijk
gemiddelde
115,5
138,3

Eigen norm
v-score
120

Groep 4 M
Groep 4 E

164,5
181,5

164,5
181,5

-

Groep 5 M

203

203

Groep 5 E
Groep 6 M
Groep 6 E

213,9
227

213,9
227

Cito Rekenen Alg.
E-toets
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7

Landelijk
gemiddelde
43,2
62,3
79,6
91,7
104,8

Eigen norm
v-score

91,7
104,8

171,3

-

218
229

2015-2016

2016-2017

2017 – 2018

-

92,6
108

-

Roodgekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de ondergrenzen van de inspectie
Oranjegekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de eigen norm.

Leerlingen die we niet meetellen met het groepsresultaat
Nr
Reden*)
1
Leerlingen hoogst waarschijnlijk uitstromen naar het PRO of VSO.
2
Leerlingen met beperkte cognitieve capaciteiten (maximaal eindniveau groep 6 voor
taal én rekenen of IQ < 80).
3
Leerlingen die recent zijn ingestroomd (< 1 jaar).
4
Leerlingen die kort in Nederland verblijven (< 4 jaar) én om die reden het
Nederlands niet goed beheersen.

Groep

Aantal 17-18
0
0
0
0

*) zie analyse waarderingen van opbrengsten Inspectie augustus 2014 (C52 – C55) + aanvulling januari ’15
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Analyse / trends Rekenen en Wiskunde
In de groepen 3,4, 5 en 6 worden de 3.0 toets afgenomen. In schooljaar 2018-2019 volgt de 3.0 toets voor groep 7.
Onze behaalde opbrengsten liggen over het algemeen net iets boven het landelijk Cito gemiddelde. We stellen onze
schoolnorm voor de 3.0 toetsen daarom in eerste instantie vast op het landelijk Cito gemiddelde alvorens we onze
eigen norm kunnen berekenen na 3 afnamemomenten.
Trends
Groep 3 scoort het huidig schooljaar 14 hoger op R&W in vergelijking tot vorig schooljaar.
De score komt 13 hoger uit dan onze eigen gestelde norm.
Groep 4 scoort het huidig schooljaar 9 lager op de R&W in vergelijking tot vorig schooljaar.
De score komt 8,5 lager uit dan onze eigen gestelde norm.
Groep 5 scoort het huidig schooljaar 16 lager op R&W in vergelijking tot vorig schooljaar.
De score komt 10 lager uit onze eigen gestelde norm.
Groep 6 scoort het huidig schooljaar 2 hoger op R&W in vergelijking tot het landelijk Cito gemiddelde. .
De score komt 2 uit boven onze eigen gestelde norm.
Groep 7 scoort het huidig schooljaar 2 hoger op R&W in vergelijking tot vorig schooljaar.
De score komt 7 hoger uit boven onze eigen gestelde norm.
Groep 8 scoort het huidig schooljaar 1 lager op R&W in vergelijking tot vorig schooljaar.
De score komt 2 hoger uit dan onze eigen gestelde norm.
Analyse
Groep 4 scoort lager in vergelijking tot de afgelopen 2 schooljaren. Het resultaat van huidig schooljaar is enigszins
verklaarbaar. Deze groep, vorig schooljaar groep 3, is een relatief kleine groep. De groep bestaat uit 15 leerlingen.
Vorig schooljaar scoorde deze groep net iets onder onze eigen gestelde schoolnorm.
De leerkrachten merken op dat de behaalde CITO scores niet overeenkomen met de behaalde resultaten op de
methodetoetsen. De methodetoetsen worden over het algemeen voldoende gemaakt.
Groep 5 scoort onvoldoende t.o.v. de schoolnorm. We hebben twee groepen 5. De combigroep 4/5 scoort ruim
boven de schoolnorm. De enkele groep 5 scoort ruim beneden onze schoolnorm.
Groep 5 is een groep met leerlingen met verschillende kindkenmerken als ASS / ADHD / dyslexie.
Daarnaast werken er drie leerlingen middels een eigen leerlijn voor rekenen op groep 4 niveau.
In het groepsplan m.b.t. rekenen van groep 5 staat beschreven hoe we tegemoet denken te komen aan de
onderwijsbehoeften van de leerlingen in deze groep.
De tussenopbrengsten zijn voor de groepen 6 t/m 8 voldoende tot ruim voldoende gezien onze gestelde
schoolnormen.
In alle groepen wordt gewerkt met groepsplannen voor rekenen en lesgegeven volgens het directe instructiemodel.
Indien nodig hanteren we één oplossingsstrategie voor leerlingen die meer dan gemiddeld structuur en houvast
nodig hebben. Daarnaast volgen een aantal leerlingen de F-lijn behorende bij de methode. We merken dat dit
structuur en overzicht kan bieden aan kinderen met forse gedragsproblematiek.

Conclusies en consequenties voor ons beleid
Conclusies en consequenties voor ons beleid
We werken met de nieuwste versie van de methode Rekenrijk.
We ervaren Rekenrijk als een ambitieuze methode; we zijn ons hiervan bewust.
De ervaring met het aanbod in groep 3 is minder positief dan voor de groepen 4 t/m 8.
De ervaringen in gebruik in groep 4 t/m 8 zijn positief. In de nieuwste versie is meer aandacht voor
automatiseringsoefeningen en daar hadden we behoefte aan.
De vervolgstappen in de lesstof worden snel genomen. We houden goed in de gaten of leerlingen voldoende tijd
hebben om de lesstof goed in te oefenen. Indien nodig wordt er door leerlingen aangepaste hoeveelheden leerstof
gemaakt en gewerkt met een beperkt aantal oplossingsstrategieën.
Voor een aantal leerlingen biedt de F-lijn behorende bij de methode uitkomst.
De resultaten blijven we goed volgen, zowel met de methode gebonden- als de CITO toets uitslagen.
Gezien de positieve resultaten t.a.v. de tussenopbrengsten over het algemeen blijven we het ingezette traject
voortzetten.

Vanuit het BV (bouwvergadering) zorg bovenbouwoverleg, 09-04-‘18, zijn de volgende bevindingen naar voren
gekomen. Interventies worden opgenomen in het aanbod schooljaar ’18-‘19.
We blijven onze schoolnormen hanteren voor schooljaar 2018-2019.
Aangezien groep 4 inmiddels 3 scores op rij heeft op de 3.0 toets kunnen we een gemiddelde over de afgelopen drie
jaar berekenen. Dit gemiddelde komt uit op: 164,1. Het landelijk gemiddelde Cito staat op 164,5. Gezien onze
schoolpopulatie streven we naar het behalen van het landelijk gemiddelde Cito. Voor groep 4 zetten we onze
schoolnorm dan ook vast op 164,5 m.i.v. 2018-2019.

14
2017-2018

School Jaar Verslag Togtemaarschool

Voor de groep 8, die volgende schooljaar de “oude” toets blijft maken blijft de schoolnorm zoals we hem hebben
vastgesteld.
We continueren de werkwijze in de groepen zoals we die hebben vastgelegd in onze handelingswijzer.
Komend schooljaar zal de werkgroep rekenen zich oriënteren op de vervanging van de huidige rekenmethode.
De rekencoördinator zal hierin een voortrekkersrol vervullen.
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Opbrengsten Cito Spelling
Voor de spellingtoetsen hanteert de inspectie geen normering.
Schoolresultaten
Cito Spelling
M-toets
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Groep 8 ww

Landelijk
gemiddelde
107,8
120,1
126,7
133,6
139,0
143,2
110,0

Eigen norm
v-score
107,8
120,1
126,7
133,6
139,0
143,2
110,0

2015-2016

2016-2017

2017-2018

130,3
135
141,5
148,4
112,7

137
145
148
112

145
149
110

2015-2016

2016-2017

2017-2018

172,3

175
231
275
290
310
328

186

Oranjegekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de eigen norm

Schoolresultaten
Cito Spelling
3.0
Groep 3 M
Groep 3 E
Groep 4 M
Groep 4 E
Groep 5 M
Groep 5 E
Groep 6 M
Groep 6 E

Landelijk
gemiddelde
152,5
198
239,0
263
295,4
311
317

Eigen norm
v-score
170
198
260
263
295
311
317

262,6

273
308
322

Oranjegekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot eigen norm

Cito Spelling
E toets
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 7 ww

Landelijk
gemiddelde
114,4
121,5
130,4
137,4
140,4
98,8

Eigen norm
v-score
137,4
140,4
98,8

2015-2016

2016-2017

2017-2018

-

139
145
107

-

Oranjegekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot eigen norm

Analyse / trends Spelling
In de groepen 3,4,5 en 6 worden de 3.0 toets afgenomen; in schooljaar 2018-2019 volgt de 3.0 toets voor groep 7.
Onze behaalde opbrengsten liggen over het algemeen net iets boven het landelijk Cito gemiddelde. We stellen onze
schoolnorm voor de 3.0 toetsen daarom in eerste instantie vast op het landelijk Cito gemiddelde alvorens we onze
eigen norm kunnen berekenen na 3 afnamemomenten.
Groep 3 scoort het huidig schooljaar 11 punten hoger op Spelling M3 in vergelijking tot vorig schooljaar.
De score komt 16 punten hoger uit dan onze eigen gestelde norm.
Voor schooljaar ’17-’18 stellen we onze schoolnorm voor Spelling M3 op 170.
Groep 4 scoort het huidig schooljaar 2 punten lager op Spelling M4 in vergelijking tot vorig schooljaar.
De score komt 13 punten hoger uit dan onze eigen gestelde norm.
Voor schooljaar ’17-’18 stellen we onze schoolnorm voor Spelling M4 op 260.
Groep 5 scoort het huidig schooljaar 2 punten lager op Spelling M5 in vergelijking tot vorig schooljaar.
De score komt 13 punten hoger uit dan onze eigen gestelde norm.
Groep 6 scoort het huidig schooljaar 5 punten hoger dan het landelijk Cito gemiddelde.
De score komt 5 punten hoger uit dan onze eigen gestelde norm.
Groep 7 scoort het huidig schooljaar gelijk t.o.v. Spelling M7 vorig schooljaar.
De score komt 6 punten hoger uit dan onze eigen gestelde norm.
Groep 8 scoort het huidig schooljaar 1 punt hoger op Spelling M8 in vergelijking tot vorig schooljaar.
De score komt 5,8 hoger uit dan onze eigen gestelde norm.
Op werkwoordspelling scoort groep 8 het huidig schooljaar 2 punten lager dan vorig schooljaar.
De score komt uit op onze eigen gestelde norm.
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De tussenopbrengsten zijn voor de groepen 3 t/m 8 ruim voldoende gezien onze gestelde schoolnormen met
uitzondering van werkwoordspelling in groep 8. Deze score ligt op de gestelde schoolnorm.
Trends
Voor de groepen 3 en 4 zien we de afgelopen 3 schooljaren een stijgende trend op spelling. Mogelijk is het gebruik
van VLL Kim versie een oorzaak van de positieve resultaten. Leerkrachten zijn erg tevreden over deze methode.
Groep 5 laat een stabiele trend zien.
Groep 6 scoort op de 3.0 toetsen net als groep 5 ruim boven het landelijk gemiddelde.
In de groepen 7 en 8 zien we de laatste 3 jaar een stabiele trend in behaalde resultaten.
Analyse
In groep 3 zijn de resultaten verbeterd, mede doordat er dagelijks vanaf kern 5 een dictee wordt gemaakt. Tot en
met kern 7 hakken en plakken de leerlingen hardop tijdens de dictees. Vanaf kern 8 doen leerlingen dat innerlijk.
Tijdens de CITO toets doen leerlingen dat ook. CITO schrijft voor dat zowel bij de M3 en E3 toets niet hardop gehakt
en geplakt mag worden. Wij doen dat wel tijdens de M3 toets.
We werken nu 2 schooljaren in groep 3 met VLL Kim versie. Het aanbod van de spellingcategorieën in de methode
sluit goed aan bij de CITO spelling toetsen. De Kim versie biedt software voor spelling en woordenschat.
In de groepen 4 t/m 8 werken we met de methode Taal Actief 4e versie.
Wat betreft de aanpak en het spelling aanbod zijn leerkrachten erg tevreden.

Conclusies en consequenties voor ons beleid
Conclusie en consequenties voor ons beleid.
In alle groepen wordt gewerkt met groepsplannen.
De lessen worden gegeven volgens het directe instructiemodel.
De taalmethode sluit hierbij goed aan en biedt goede differentiatiemogelijkheden.
De CITO spelling 3.0 toetsen voor de groepen 3,4 en 5 sluiten goed aan bij de methode.
Er worden geen meerkeuze opdrachten meer aangeboden, dat wordt als een verbetering ervaren.
De spellingkaarten hangen niet meer in het lokaal, dat is niet meer van toepassing in de nieuwe methode.
We gebruiken voor groep 3 wel de steunkaarten van VLL.
In de nieuwe methode Taal Actief versie 4 staat vanaf groep 4 bij ‘dit ga je leren’ de categorie aangeduid. Het is
mogelijk dat je als leerkracht zelf een categorie kaart maakt en in de klas ophangt.
In de midden-en bovenbouw worden als pluspunt in de werkwijze genoemd dat er per les met concrete doelen wordt
gewerkt en de methode ruime differentiatiemogelijkheden biedt waarbij de beginsituatie van de leerling als
vertrekpunt wordt genomen. De digibord ondersteuning werkt prettig en de bijbehorende spellingfilmpjes werken
voor de leerlingen zeer verhelderend. Ook de juist meer visueel ingestelde leerlingen profiteren hiervan.
We ervaren een hogere instroom NT-leerlingen in het kader van de vluchtelingenproblematiek.
De kinderen die werden aangemeld gedurende het schooljaar en geen NL spraken verwijzen we door naar de
speciaal daarvoor bestemde schakelklassen in Delfzijl.
In alle groepen wordt gewerkt met groepsplannen voor spelling en lesgegeven volgens het directe instructiemodel.
Vanuit het BV (bouwvergadering) zorg bovenbouwoverleg, 09-04-‘18, zijn de volgende bevindingen naar voren
gekomen. Interventies worden opgenomen in het aanbod schooljaar ’18-‘19.
We blijven onze schoolnormen hanteren voor schooljaar 2018-2019.
Aangezien groep 4 inmiddels 3 scores op rij heeft op de 3.0 toets kunnen we een gemiddelde over de afgelopen drie
jaar berekenen. Dit gemiddelde komt uit op: 270,2.
Voor de groep 8, die volgende schooljaar de “oude” toets blijft maken blijft de schoolnorm zoals we hem hebben
vastgesteld.
We continueren de werkwijze in de groepen zoals we die hebben vastgelegd in onze handelingswijzer.
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Opbrengsten Sociale competenties
Inspectienormen
Toets

Onvoldoende

VISEON

SCOL

SVL / SAQI
(2010-11 en
2011-12)

SVL/SAQI

(2012-2013)

ZIEN

KANJER
VRAGENLIJST
Schoolresultaten:
Naam toets:
SCOL
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

1
2
3
4
5
6
7
8

Voldoende

Gemiddeld percentage leerlingen in groep 8
dat D/E scoort is > 25%

Gemiddeld percentage leerlingen in groep 8 dat D/E
scoort is ≤ 25%

Gemiddeld percentage leerlingen in
groep 8 dat D/E scoort is > 25%

Gemiddeld percentage leerlingen in groep 8
dat D/E scoort is ≤ 25%

Percentage leerlingen in groep 8 met een
stanine-score van 1, 2 of 3 op één van beide
schalen is > 25%

Percentage leerlingen in groep 8 met een staninescore van 1, 2 of 3 op één van beide schalen is ≤
25%

De gemiddelde staninescore op de drie
hoofdschalen “welbevinden”,
“zelfvertrouwen” en “algemene aanpassing”
zijn bij een of meerdere hoofdschalen kleiner
dan 5.1.

De gemiddelde staninescore op de drie
hoofdschalen “welbevinden”, “zelfvertrouwen” en
“algemene aanpassing” zijn bij een of meerdere
hoofdschalen groter of gelijk aan 5.1.

Als het gemiddelde percentage leerlingen
met rode scores op de dimensie leefklimaat
én het gemiddelde percentage leerlingen met
rode scores op de dimensie sociale
competentie in groep 8 > 25%

Als het gemiddelde percentage leerlingen met rode
scores op de dimensie leefklimaat én het
gemiddelde percentage leerlingen met rode scores
op de dimensie sociale competentie in groep 8 ≤
25%

Als de klassenzorgscore groter is dan 25%.

Als de klassenzorgscore gelijk of kleiner is dan
25%.

Eigen doel / norm

Max % onvoldoende
of norm staninescore

≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤

25
25
25
25
25
25
25
25

%
%
%
%
%
%
%
%

2015 – 2016
% onvoldoende

2016 – 2017
% onvoldoende

2017-2018
% onvoldoende

of resultaat staninescore

of resultaat staninescore

of resultaat staninescore

5,6
4,5
0
0
15,2
0
7,4

7,0
0
2
0
15
6,7
5,75

13,5
6,2
12,5
40
0
12,5

Roodgekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de ondergrenzen van de inspectie
Oranjegekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de onze eigen norm

Analyse / trends Sociale Competenties
Het huidige schooljaar is SCOL afgenomen in de groepen 3 t/m 8.
Het afname moment van het hierboven ingevulde resultaat is ‘voorjaar’ 2017.
We hanteren de door de inspectienorm gestelde norm in voorgaande jaren als eigen schoolnorm.
We nemen de resultaten van groep 1 en 2 niet mee in onze beoordeling. Vanaf dit schooljaar worden de resultaten
voor deze groepen niet meer ingevuld in SCOL. Daarvoor in de plaats vullen we de ontwikkelingslijnen Sociaal
Emotioneel in van DorrDigi.
De LeerlingSCOL is afgenomen in de groepen 6,7 en 8.
Analyse
Het percentage leerlingen dat de norm het huidig schooljaar heeft behaald ligt, op groep 6 na, boven de 25 %.
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Het percentage leerlingen in groep 8 dat de norm niet heeft gehaald is 12,5 %, dat komt uit binnen de
inspectienorm.
De afgelopen 3 schooljaren scoort groep 8 binnen de inspectie- en onze eigen schoolnorm.
De resultaten het huidig schooljaar zijn, op groep 7, na (licht) gedaald.
De gemiddelde totaalscore op de LeerlingSCOL laat zien dat groep 7 de 75% norm heeft gehaald. De groepen 6 en 8
scoren onder deze norm.
Op de verschillende onderdelen zijn de scores:
-Totaal sociaal: groepen 6,7 en 8: 75% norm gehaald.
-Welbevinden: groepen 6,7 en 8: 75% norm niet gehaald.
-Sociale veiligheid: Groepen 6,7 en 8: 75% norm gehaald.
Bovenstaande gegevens worden verzonden naar de Inspectie van het Onderwijs in het kader van monitoring Sociale
Veiligheid. Volgens de wet Sociale veiligheid op school moeten scholen ervoor zorgen dat de gegevens voor de
Inspectie van het Onderwijs toegankelijk zijn en aan de inspectie beschikbaar gesteld worden.
We zijn ons bewust dat van de 3 groepen er 2 onder de norm hebben gescoord.
De groepen 6 en 8 zijn grote groepen waarin leerlingen zitten met specifieke onderwijsbehoeften. Voor een aantal
van deze leerlingen hebben ouders, school en instanties regelmatig overleg. Tevens heeft school hulpvragen
ingediend bij het RET (regionaal expertise team Marenland). Op deze vragen is advies gegeven.
Vorig schooljaar hebben de leerlingen van de groepen 6,7 en 8 een start gemaakt met het invullen van de
LeerlingSCOL. Dit schooljaar heeft dat een vervolg gekregen. De resultaten komen niet geheel overeen met wat de
leerlingen in de schoolse situatie laten zien en wat leerkrachten over de leerlingen hebben ingevuld. We zien een
discrepantie. Leerlingen zijn nog niet gewend de vragen van de LeerlingSCOL in te vullen. Ze interpreteren de vragen
anders dan zijn bedoeld. Wellicht is dat mede oorzaak van de lage, onder gemiddelde scores.
Wanneer er signalen komen, proberen we zo adequaat mogelijk te handelen. Ook in de preventie, met name door in
te zetten op een positief groepsklimaat middels de Gouden en Zilveren weken. De LeerlingScol wordt geëvalueerd
door de leerkrachten middels het groepsplan sociale competenties. Bij bijzonderheden gaat de leerkracht met de
leerling in gesprek. Dit kan op initiatief van zowel de leerling als de leerkracht zijn.
We constateren dat de huidige groep 6 gebaat is bij 1 leerkracht voor de groep gezien de specifieke groepsdynamiek
en aanwezige kindkenmerken. We houden hier rekening mee in de groepsbezetting voor schooljaar 2018-2019.

Conclusies en consequenties voor ons beleid
Conclusie en consequenties voor ons beleid
Het cyclisch volgen van onze leerlingen wat betreft gedrag is aan bod geweest. Het praktische document;
Handelingsgericht werken sociaal emotionele ontwikkeling op de Togtemaarschool, is door leerkrachten gebruikt.
Het volgende is de afgelopen 2 schooljaren in gang gezet:
Gebruik van hulpblokjes door leerlingen van de groepen 3 t/m 8
Leerlingen van de groepen 1 en 2 hebben kennis gemaakt met het gebruik van hulpblokjes
Omgekeerde oudergesprekken aan het begin van het schooljaar
Cyclisch werken m.b.t. sociaal emotionele ontwikkeling middels Pedagogische Groepsplannen
Leerlingen van de groepen 6,7 en 8 hebben de leerlingSCOL ingevuld
Invoeren methode ‘Kwink’
In alle groepen wordt 1x per 2 weken sova lessen gegeven vanuit Kwink
De volgende onderdelen zijn in ontwikkeling. Ze worden opgenomen als actie punten in het schooljaar ’18-’19.
Verder invoeren methode ‘Kwink’, een methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL) voor groep 1 t/m 8.
Kwink is meetbaar in SCOL. Een leerkracht is aangesteld als Kwinkcoach
In alle groepen wordt in het weekrooster 1x per 2 weken een sova les opgenomen vanuit Kwink
Leerkracht en leerling voeren ‘kindgesprek’ a.d.h.v. o.a. LeerlingScol
Bijstellen van het document Handelingsgericht werken sociaal emotionele ontwikkeling op de
Togtemaarschool
-

Het Gedragsteam gaat het komend schooljaar het ingezette traject bewaken en zorgen voor meer
verdieping. Het Gedragsteam gaat zich o.a. bezighouden met:
* Het bijstellen en borgen van het anti-pest protocol
* Het opstellen van een gedragsprotocol
* Uitvoering van de Kwink lessen in praktische zin verder vormgeven o.a. door ouders meer te betrekken
* Inzet Stippestappen, methode werkhoudig, schoolbreed
* Leerlingen groepen 6,7 en 8 specifieker voorbereiden op de LeerlingSCOL. Het Gedragsteam bedenkt
hiervoor een juiste werkwijze.
*Indien nodig maakt de leerkracht een sociogram van de groep.

-

Twee leerkrachten hebben vorig schooljaar een bijscholing gevolgd m.b.t. de training Rots & Water. Het is
de bedoeling dat desbetreffende leerkrachten het geleerde gaan uitvoeren bij moeilijke groepen.
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Overige kengetallen

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
Aantal leerlingen in groep 8 met een eigen leerlijn (OPP)
Aantal leerlingen in groep 8 met een eigen leerlijn dat het beoogde tussendoel haalde*)

16-17

17-18

0
0

0
0

*)Richtlijn inspectie: tweederde of meer van de leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften behaalt leerresultaten die naar
verwachting zijn (bij minder dan 3 leerlingen: niet te beoordelen)

Gegevens doorstroom en verwijzing

16-17

17-18

Percentage zittenblijvers in groep 1 en 2*)(indicatie inspectie: maximaal 12 %, gemiddelde 2 jaar)
Percentage zittenblijvers in groep 3 t/m 8 (norm inspectie: maximaal 3 %, gemiddelde 2 jaar)
Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar een andere basisschool (peildatum einde schooljaar)
Aantal leerlingen dat is ingestroomd vanuit een andere basisschool (peildatum einde schooljaar)
Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar SBO (peildatum einde schooljaar)
Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het SO (peildatum einde schooljaar)

2
1
0
4
1
0

0
1
8
5
1
0

*)percentage leerlingen in groep 3 dat op 1 oktober 7 jaar is (en groep 3 voor de eerste keer doet).

Gegevens uitstroom VO (peildatum einde schooljaar)
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal

leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen

dat
dat
dat
dat
dat
dat

vanuit groep 7 is uitgestroomd naar het VO
vanuit groep 8 is uitgestroomd naar PRO
is uitgestroomd naar het VO: VMBO /BB of KB
is uitgestroomd naar het VO: VMBO /GL of TL
is uitgestroomd naar het VO: Havo /VWO
is uitgestroomd naar het VO: Gymnasium

Gegevens functioneren van de naar het VO uitgestroomde leerlingen in het 3 e jaar
Resultaten VO
Indicatie inspectie
In 2015 uitgestroomde leerlingen
Volgens advies
minimaal 75%
Zie Intergrip
Hoger dan advies
maximaal 25%
Lager dan advies
maximaal 25%

16-17

LWOO

17-18

LWOO

4
0
14
14
12
2

4
0

0
0
7
12
12
1

0
0

In 2016 uitgestroomde leerlingen

Analyses en conclusies n.a.v. analyse door- en uitstroom.
Doorstroom in de groepen 1 en 2 valt dit schooljaar binnen de gestelde 12 % norm. Een besluit tot een doublure
wordt altijd in overleg met ouders genomen. We gebruiken voor dit besluit DorrDigi en ons Protocol doorstroom in de
basisschool.
Eén leerling uit groep 2 is op grond van leerproblemen verwezen naar het SBO. Bij het verwijzingstraject zijn ouders,
AB-er RET, bovenschools Zorg coördinator Marenland en school betrokken geweest.
Wij hebben ons gerealiseerd dat het werken in combinatiegroepen, toenemende gedragsproblematiek, adaptief
onderwijs en het landelijk beleid m.b.t. passend onderwijs wel degelijk om specifieke leerkrachtcompetenties op het
gebied van organisatie en klassenmanagement vraagt. Wij zullen onze grenzen moeten bewaken en ons goed
realiseren dat wij een school zijn met als doel het geven van onderwijs. Kinderen met ernstige gedragsproblemen
zijn soms beter op hun plaats op een SBO of SO school. We streven naar het zo goed mogelijk aansluiten bij de
instructiebehoefte van de leerlingen, maar hier zijn grenzen aan. Ook het werken met uitstroomprofielen, en de
hieraan gekoppelde tussendoelen, laten duidelijk de effectiviteit van ons onderwijs, maar ook de leerbaarheid van
de leerlingen zien.
Dit schooljaar hebben we ondersteuning gehad van ambulant begeleiders van het Onderwijs Zorg Centrum RET
Marenland m.b.t. de begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen, spraak taal problemen en ‘moeilijke
groepen’. We hebben de samenwerking als plezierig en effectief ervaren.
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Hoofdstuk 2: Kengetallen personeel

2.1 Samenstelling team
Personeel 2017 – 2018
Functie
Directie
IB / zorg
Leerkr ob
Leerkr mb
Leerkr bb
Onderwijsassistent
Administratie
Conciërge
Totaal

M
1
0
0
1
2
0
0
2
6

V
0
2
4
4
3
1
1
0
15

Totaal
1
2
4
5
5
1
1
2
21

2.2 Relevante ontwikkelingen
Overzicht relevante personele ontwikkelingen 2017-2018
Vanaf het begin van het schooljaar is de leerkracht van groep 8 op arbeidstherapeutische basis aanwezig geweest en
is hij ondersteund door een invaller.
Vanaf 1 januari heeft een directiewisseling plaatsgevonden. Vanaf 1 maart is de directeur overgestapt van zijn oude
school naar de Togtemaarschool.
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Hoofdstuk 3: Evaluatie Schooljaar 2017 - 2018
evaluatie jaarplan 2017 – 2018 04-06-2018
(het schoolplan 2015-2019 wordt eind komend schooljaar geëvalueerd)
ontwikkelpunt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

afgerond

geborgd
(hoe/waar)

hoog
ambitieniveau
investeren
hardware
ondernemerschap
Kwintoo digitaal
gedragsplan
planmatige
uitvoering zorg
educatief
partnerschap
Kwink
implementeren
doorgaande lijn
muziekond.
Estafette
vervangen
persoonlijk
ontwikkelplan
invoeren “Mijn
School”
werken aan
woordenschat
Sharepoint



SJV

deelname MA
Rots en Water
(Marjan/Margot)
Rouw op je dak
(Marjan)
Met Sprongen
Vooruit (Karen)








geïmplementeerd

9
10

schrappen



















 Coo7








mappen


SOP

gedragsplan





?



?



certificaat







nieuwe ontwikkelpunten 2018-2019
ontwikkelpunt
1
2
3
4
5
6
7
8

plannen
20182019







(nog) niet
afgerond

schoolplan 1519

EDI (kwaliteitsbureau?)
school op de kaart (inhoud, visie & uitstraling, PR)
continurooster
eigenaarschap
kindgesprekken (educatieve leergesprekken) –(CEDIN?)
professionele cultuur – feedbackgesprekken (CEDIN?)
leerlingenraad (Henri)
project Kansrijke Groningers EBG (Economic Board Groningen) IC &
ondernemen (Marenland)
Kwintoo
invoeren C007

nieuw
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3.2 Relevante ontwikkelingen
De ontwikkeling van de nieuwbouwplannen, heeft dit jaar ernstige vertraging opgelopen.
Op verzoek van de buurt/omwonenden, heeft het College van B&W een hernieuwd onderzoek gedaan naar de
bouwlocatie van de nieuwe school. Op 28 maart heeft de raad het advies van het college overgenomen, om de
locatieplanning ongewijzigd te laten.
De omwonenden hebben daarop aangekondigd bij de rechter en indien nodig de Raad van State, hun gelijk te
halen. Dit zorgt voor onnodig uitstel van de aanvang van de bouwwerkzaamheden.
Voor ons zeer teleurstellend, maar iets waar we verder geen invloed op uit kunnen oefenen.
We hopen nu ergens in het eerste half jaar van 2020 het nieuwe schoolgebouw in gebruik te kunnen nemen.
Intussen staan we in de startblokken, om mee te denken, mee te praten en mee te werken, in het vervolgproces.

3.3 Evaluatie Financiën
Op het moment van totstandkoming van dit document was nog niet bekend of de begroting van 2017 sluitend is
geweest.
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Hoofdstuk 4: Waardering belanghebbenden en betrokkenen

4.1 Waardering Inspectie

Inspectierapport datum 13-09-2012
nr.

Normindicatoren inspectie

1.1

De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste
op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerling-populatie mag
worden verwacht.

1.2

De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en
wiskunde tijdens de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond
van de leerling-kenmerken mag worden verwacht.

2.1

Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde
betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen.

2.2

De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde worden aan
voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8.

2.4

De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerling-gewicht biedt
bij Nederlandse taal leerinhouden aan die passen bij de onderwijsbehoeften van
leerlingen met een taalachterstand.

5.1

De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof.

5.2

De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer.

5.3

De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten.

7.1

De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten
en procedures voor het volgen van de prestaties van de leerlingen.

8.3

De school voert de zorg planmatig uit.

1

2

3

4

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1 =slecht, 2 = onvoldoende, 3 = voldoende, 4 = goed, 5 = niet te beoordelen

Conclusies en consequenties voor ons beleid
Verbeterpunten: In plannen moeten we beter analyseren wat
mogelijke oorzaken van de achterstand zijn. Als gevolg hiervan is beter te
bepalen of de doelen die gesteld worden en de zorg die de school biedt ook de
meest adequate keuze is.
De planmatigheid en evaluatie van de zorg zijn als voldoende beoordeeld. Echter
geldt voor beide dat door een verscherping van de analyse de inhoudelijke
kwaliteit hiervan verbeterd kan worden.
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4.2 Waardering personeel
Datum peiling
Instrument (en)
Percentage respons

Maart 2017
Enquête Bureau voor Praktijkgericht onderzoek
92%

Relevante uitkomsten

De enquête geeft een duidelijk beeld van de tevredenheid van de medewerkers met onze school. Het
gemiddelde rapportcijfer dat de medewerkers in de referentiegroep aan school geven is 7.6. Onze school scoort
(nagenoeg) gelijk met een gemiddelde van 7.8. De waardering van de medewerkers
voor onze school is daarmee 'goed'.
Conclusies en consequenties voor ons beleid



hygiëne stond hoog. Hierbij moeten we denken aan sanitair en schoonmaak (71%) – dit is een
continue beweging van schoonmaakbedrijf versus afspraken en centen



Onderhoud gebouw (50%)- binnen twee jaar hebben we een nieuw gebouw



Vervanging collega bij ziekte (50%) – Hier maken we ons vooral zorgen om naar de toekomst.
Zelf minder snel ziekmelden.



Benutting ICT mogelijkheden (43%) – wifi is uitgebreid op school en nu gaan we tablets per
groep (=/- 6 stuks) hanteren voor herhaling/verrijking en verdieping, ook buiten de groep.



Groepsgrootte (36%) – Marenland denkt en werkt hier aan mee, maar we kunnen niet elke
groep mooi op maat hebben.

4.3 Waardering ouders
Datum peiling
Instrument (en)
Percentage respons

Maart 2017
Enquête Bureau voor Praktijkgericht onderzoek
24%

Relevante uitkomsten

De enquête geeft een duidelijk beeld van de tevredenheid van de ouders met de school van hun kinderen. Het
gemiddelde rapportcijfer dat ouders in de referentiegroep aan de school geven is 7.5. Onze school scoort
(nagenoeg) gelijk met een gemiddelde van 7.2. De waardering van de ouders voor onze school is daarmee 'ruim
voldoende’.
Conclusies en consequenties voor ons beleid



Veiligheid op weg naar school (70%) – een geregeld contact met de gemeente is noodzakelijk,
maar verantwoordelijkheid blijft ook vooral bij ouders.



hygiëne staat hoog. Hierbij moeten we denken aan sanitair en schoonmaak (42%) – het sanitair
is goed (vorig jaar vervangen). Schoonmaak blijft een aandachtspunt.



Aandacht voor pestgedrag (32%) – het pestbeleid transparant uitdragen.
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4.4 Waardering leerlingen
Datum peiling
Instrument (en)
Percentage respons

Maart 2017
Enquête Bureau voor Praktijkgericht onderzoek
100%

Relevante uitkomsten

De enquête geeft een duidelijk beeld van de tevredenheid van de leerlingen met hun school. Het gemiddelde
rapportcijfer dat leerlingen in de referentiegroep aan hun school geven is 8.1. Onze school scoort (nagenoeg)
gelijk met een gemiddelde van 8.1. De waardering van de leerlingen voor onze school is daarmee ‘goed’.
Conclusies en consequenties voor ons beleid



Aantrekkelijkheid overblijf (58%) – school gaat in overleg met overblijfcommissie het
aantrekkelijker te maken.



Inval leerkrachten (45%) – een zorg voor de toekomst, maar niet gebaseerd op ziekte van
collega’s.



Bekend met Pestbeleid (35%) – actiepunt voor het najaar 2017



Extra opdrachten bij snel werken (28%) – reeds ingezet met o.a. extra budget in klas.

4.5 Waardering externe visitatie / audit
Datum peiling
Instrument (en)

26 mei 2014
Provinciaal auditteam

Relevante uitkomsten

De leerkrachten kennen het ADIM –model, maar het wordt te fragmentarisch toegepast. Er worden zeker
goede onderdelen van lessen waargenomen. De leerkrachten in de onderbouw vragen zich onvoldoende
af welk doel zij met de gegeven les willen bereiken. Kinderen worden daardoor onvoldoende uitgedaagd
om tot leren te komen. Alle leerkrachten hanteren een weekplanning, maar deze is te globaal.
Onduidelijk is, welke leerlingen op welk moment extra instructie krijgen. De leerkrachten hanteren geen
consequente convergente differentiatie, er is sprake van een vaak klassikale aanpak. Zelfstandig werken
is niet ingebed in de reguliere manier van werken. De school heeft de cyclus van handelingsgericht
werken goed beschreven, maar dit kan in de groepen nog beter worden uitgevoerd.
Conclusies en consequenties voor ons beleid
De schoolleiding gaat een duidelijke gesprekkencyclus

hanteren, waarbij de normen voor didactisch
handelen aangescherpt worden.
We gaan een systeem hanteren waarbij leerkrachten zich professioneel verantwoorden op didactisch
handelen de administratie en de uitvoering van de groeps- en handelingsplannen.
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