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Inhoud Schooljaarverslag 
 

 

 
1 
 

 
Kengetallen 

 

1.1 Leerlingen Gegevens teldatum - Ontwikkeling – Prognose 

1.2 Personeel Aantal – Leeftijdsopbouw – Scholing – Ziekteverzuim 

1.3 Opbrengsten Eindtoets – LOVS-toetsen – Monitoring Welbevinden en Sociale Veiligheid - 
Door- en Uitstroom – Resultaten VO 
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Evaluatie schooljaar 

 

2.1 Evaluatie Schooljaarplan 

Domein 1: Zorg voor Kwaliteit 

Domein 2: Onderwijs & Leren 

Domein 3: Ondersteuning & Begeleiding 

Domein 4: Management & Organisatie 

Domein 5: Persoonlijke ontwikkelingen en teamontwikkeling 

2.2 Evaluatie financiën Verantwoording schoolbudgetten 

2.3 Relevante ontwikkelingen Voorziene en niet voorziene ontwikkelingen met consequenties voor beleid 
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Bevindingen Belanghebbenden en betrokkenen 

 

3.1 Bevindingen inspectie Uitkomsten Kwaliteitsonderzoek – Themaonderzoek – etc.  

3.2 Waardering personeel Uitkomsten tevredenheidonderzoek/enquête/RI&E/etc.  

3.3 Waardering ouders Uitkomsten tevredenheidonderzoek/enquête/ouderpanel/etc.  

3.4 Waardering leerlingen Uitkomsten tevredenheidonderzoek/enquête/gesprekken met leerlingen/etc.  

3.5 Onderzoeksbevindingen Uitkomsten visitatie/audit/schoolzelfevaluatie/etc. 

 
 
 

 
 

 

Kwaliteitscriteria 
 
 

  1 Verantwoording 

 
Dit schooljaarverslag is een verantwoordingsdocument dat past bij  
de opdracht tot meervoudig publieke verantwoording, zowel horizontaal  
(aan de schoolomgeving) als verticaal (bevoegd gezag, overheid/inspectie). 
 

  2 Evaluatie 

 
Voor team en directie vormt het schooljaarverslag een evaluatieve terugblik op 
het afgelopen schooljaar: welke resultaten hebben we behaald, zijn de 
ontwikkelingen in lijn met onze ambities en wat betekent dat voor onze 
beleidsvoornemens voor het nieuwe schooljaar.  
 

  3 Analyse en actiepunten 

 
In elk hoofdstuk zoeken we naar trends, analyseren we gegevens, trekken we 
conclusies en formuleren we actiepunten voor het nieuwe schooljaar. 
 

  4 Kwaliteitscyclus 

 
Dit schooljaarverslag maakt deel uit van de kwaliteitscyclus:  
Schoolplan - Schooljaarplan - Schooljaarverslag. 
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Inleiding: 
 

 
Korte samenvatting van de invloed van Corona op het onderwijs en de school.  
 
Na en hoopvol begin van het schooljaar, ging het vlak voor de kerstvakantie mis. 
Door de ervaringen uit de eerste thuiswerkperiode, was de aanpak nu beter voorbereid en afgestemd. 
Vijf weken van thuisonderwijs. Drie uur per dag online in de groepen 3 t/m 8 en een half uur per dag voor de 
groepen 1 en 2. Alle kwetsbare kinderen en de noodopvang bij de leerkracht in het lokaal, van waaruit de 
lessen werden verzorgd. 
Door het aanbod  zijn in deze periode geen grote leerachterstanden ontstaan. We hebben wel gezien dat het 
met name voor de jongere kinderen best en opgave is geweest. 
Zorgen hebben we wel over het welbevinden van de kinderen. Het ontbreken van regelmaat en structuur 

heeft een grote impact gehad op de kinderen. Iedere vakantie na de lockdown zorgde weer voor 
opstartproblemen. 
Gelukkig hebben we geen groepen naar huis hoeven sturen en zijn geen groepen in quarantaine geweest. 
Drie leerkrachten hebben Corona gehad, waarvan met name één langdurig last heeft gehad. 
Al met al zijn we dit schooljaar goed en gezond met elkaar doorgekomen. 
 

 
 
 

 

Hoofdstuk 1: Kengetallen 
 

 

 

1.1 Kengetallen leerlingen 
 

 

 
Jaar Aantal  Wegingsfactor  Spreiding 

1-10-19 207 30,55 6,13 

1-10-20 189 30,89 6,16 

 

Gegevens laatste teldatum landen van herkomst  
Landen van herkomst Aantal leerlingen 

Syrië 3 

Jordanië 2 

Saoedi Arabië 1 

Somalië 3 

Algerije 1 

Totaal  10 

 
 

Schatting overzicht opbouw leerlingenaantallen per leerjaar  
Leerjaar 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal  

Aantal ll. eind 20-21 34 23 25 12 34 25 15 34 202 

Aantal ll. start 21-22 17 22 24 23 11 36 24 15 172 

 
 

Prognose leerlingaantal 

Jaar 2020 2021 2022 2023 2024 

Aantal 189 172 181 169 182 
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Specifieke onderwijsbehoeften  2020-2021 

(Peildatum einde schooljaar) 

Aantal ingeschreven leerlingen dat gedurende het schooljaar zonder geldige reden een 
aaneengesloten periode van 4 weken geen onderwijs volgde (‘thuiszitters’). 

0 

Aantal leerlingen met toelaatbaarheidsverklaring voor sbo 3 
 
 

 

Aantal leerlingen met toelaatbaarheidsverklaring voor so-cluster 3 0 

Aantal leerlingen met toelaatbaarheidsverklaring voor so-cluster 4 0 
Aantal leerlingen met extra ondersteuning SWV  
(leerlingen met wettelijk verplicht OPP voor 1 of meer vakken) 

0  

Aantal leerlingen met eigen leerlijn voor een of meer vakken. 
 (zonder ondersteuning SWV) 

2 

Aantal leerlingen dat tijdelijk geen onderwijs volgt op de eigen school, maar geplaatst is 
in een crisis of observatieplaats of een Orthopedagogisch en Didactisch Centrum 
(OPDC) 

0 

Aantal leerlingen dat ondersteuning krijgt vanuit cluster 1 (visueel) 0 

Aantal leerlingen dat ondersteuning krijgt vanuit cluster 2 (auditief) 0 

Aantal leerlingen met een dyslexieverklaring 5 

Aantal leerlingen met een dyscalculie verklaring 0 

Aantal leerlingen met DSM V indicatie (ADHD,ASS, etc.) zonder ondersteuning vanuit 
SWV 

13 

Aantal leerlingen dat versnelt (aantal leerlingen dat dit schooljaar versneld is 
doorgestroomd) 

0 

Aantal leerlingen met vastgestelde hoogbegaafdheid 0 

Aantal leerlingen met een vastgestelde verminderde intelligentie (IQ < 80) 2 
 

Analyse / trends 

 
 

 
Conclusies en consequenties voor ons beleid 
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1.2 Kengetallen personeel 
 

 

Personeel 2020-2021 

Functie M V Totaal 

Directie 1 0 1 

IB / zorg 0 2 2 

Leerkrachten L10 2 6 8 

Leerkrachten L11 1 5 6 

Onderwijsassistent  0 2 2 

Pedagogischmedewerker              0              0              0 

Administratie  0 0 0 

Conciërge  1 0 1 

Totaal 5 15 20 

 

Onderwerp / thema teamscholing 2020-2021 Organisatie 

Digitale Geletterdheid Basicly 

Close Reading Cedin 

Kindgesprekken Cedin 

Welke scholing is uitgesteld of afgezegd ivm Corona  

Geen. Close Reading wordt in 2021-2022 voortgezet voor de leerkrachten die niet alle 
bijeenkomsten hebben bijgewoond. 

 

 

Onderwerp/thema relevante individuele scholing 2020-2021 Naam Organisatie 

Specialist excellent leren en (hoog)begaafdheid Christa Reudink Cedin 

Oplisser Paul vd Helm Pabo Gron. 

Spelen in uitdagende hoeken  
Zangspelen in groep 1/2 

Margot Bosklopper, Tessa Kwant, 
Jeanette Noordhof 

Juf Rianne 
Kommee 

Met sprongen vooruit Aukje de Haan, Karen Klat Menne Inst. 

Training referentieniveaus rekenen Mireille Mok, Margot Bosklopper RET 

Personele zaken   

Verzuimpercentage 2020-2021 9,5 %  

Toelichting bij > 4% Corona en privé gerelateerde 
klachten 

 

Langdurige afwezigheid door Covid-19 1  

Aantal startende leerkrachten in 20-21 1  

Begeleiding door het kwaliteitsbureau: 1  

 
Overzicht relevante personele ontwikkelingen 2020-2021 

Zijn er bijzondere omstandigheden rond personeel van invloed geweest op het afgelopen schooljaar. 
Geboorte van een kind (1 personeelslid) en het overlijden van ouders (3 personeelsleden) 

 
 

Inzet werkdrukmiddelen. 

2 onderwijsassistenten 

Opbrengst van de inzet van de werkdrukmiddelen. 

Extra begeleiding, voorinstructie en verlengde instructie aan groepjes en individuele kinderen. 

 

Samenvatting op schoolniveau leerkrachtvaardigheden in 2020-2021 
(op basis van kijkwijzer en groepsbezoeken) Besteed hier aandacht aan het afstandsonderwijs en de vaardigheid van 
leerkrachten hierbij.  

Implementatie EDI en toepassing Close Reading in de lessen begrijpend luisteren en begrijpend lezen. 
Op basis van ervaringen uit de eerste periode van afstandsonderwijs, in de tweede periode dagelijks 3 uur online 
(groepen 3 t/m 8) en 30 minuten in de groepen 1/2, vanuit het klaslokaal. 
Daarbij waren ook de kwetsbare leerlingen en de leerlingen in de noodopvang fysiek aanwezig. 

 

Conclusies voor ons personeelsbeleid. 
Wensen t.a.v. functie of taken die de school wil uitbreiden. 

Het werkverdelingsplan is bijgesteld. 
Er zijn geen nieuw functies of taken ingevoerd, wel is er per veranderingsthema een werkgroep of leerteam ingezet. 
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Situatieschets schooljaar 2020-2021. 
In verband met de coronacrisis werden de scholen in Nederland van 16 december 2020 tot 8 februari 2021 op 
last van de overheid gesloten. Een tweede periode van afstandsonderwijs werd hiermee een feit.  
De Cito M-toetsing vond gezien deze ontwikkeling plaats in week 10 en 11. De Cito E-toetsing hebben we 
afgenomen in week 21 en 22. 
 

Samenvatting van de analyses en conclusies t.a.v. onze tussenopbrengsten 2020-2021. 

Tijdens de schoolbespreking op 14-06-2021 hebben we onze behaalde tussenopbrengsten op de E-toetsing van 

juni 2021 op teamniveau geanalyseerd en conclusies voor ons beleid geformuleerd. 

 

Met ingang van schooljaar 2019-2020 evalueren we onze opbrengsten middels Focus PO. 

Focus PO is een applicatie waarmee Cito-vaardigheidsscores worden omgezet naar betekenisvolle overzichten 

op school- en groepsniveau. Behaalde Cito vaardigheidsscores worden omgerekend naar een vergelijkingsmaat, 

de vaardigheidsindex (vix). De vix heeft een schaal van 1 t/m 100 en een gemiddelde van 50. 

 

Met de vix kunnen vakgebieden en groepen met elkaar vergeleken worden. Hiermee verkrijgen we zicht op de 

opbrengst én de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. We hanteren hierbij drie groepen leerlingen: de 

hoogst scorende, gemiddeld scorende en laagst scorende leerlingen. De volgende uitgangspunten worden 

binnen Focus PO gehanteerd: van eind naar begin, de middenmoot als vertrekpunt en redeneren van school 

naar groep naar leerling. 

 
Verantwoording schoolambities. 
Onze schoolambities formuleren we aan de hand van de eindopbrengsten van de afgelopen drie schooljaren 
gekoppeld aan onze schoolweging.  
 
Onze schoolweging = 30,71 = gemiddeld bij een eveneens gemiddeld spreidingsgetal. 
Het betreft hier het inspectiegemiddelde van de afgelopen drie schooljaren.  
(Bron: Focus PO) 
 
Bij een gemiddelde schoolweging met een gemiddeld spreidingsgetal is de basisaanpak passend op de 
middenmoot in de leerlingpopulatie. Indien nodig en/of gewenst wordt ons onderwijsaanbod verrijkt of 
geïntensiveerd middels groepsinterventies. Op leerlingniveau wordt indien wenselijk het onderwijsaanbod 
verrijkt, verbreed of versneld. 
 
Focus PO werkt met twee schoolambities: een vix-score die bereikt moet worden met de sterkste 20% van alle 
leerlingen en een vix-score die bereikt moet worden met 80% van de leerlingen. Deze twee worden 
respectievelijk de p20 en de p80 genoemd (p= procent). 
 
We hanteren de schoolambities behorende bij een gemiddelde schoolweging: 
P20 = vix 65 / P80 = vix 35. 
Het betreft hier ambitieprofiel P2.  
Hierbij wordt een gemiddelde vix gehanteerd van 50. 
(Bron: Focus PO) 
 
Dat wil zeggen dat 20 % van onze leerlingen scoort een  
vix van 65 of hoger en 80 % van onze leerlingen scoort  
een vix van 35 of hoger. We hebben hierbij rekening  
gehouden met onze leeropbrengsten en onze gemiddelde 
uitstroom die neer komt op de landelijke uitstroom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.3 Totaaloverzicht analyses opbrengsten 2020-2021 
(op basis van de trendanalyses) 
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Evaluatie schooloverzicht E-toetsing in Focus PO importdatum 08-06-2021. 

 

 
 

 
 
 
Conclusie m.b.t. E-toetsing 2020-2021. 
Onze schoolambities worden behaald m.u.v. p20 = 34 i.p.v. 35 m.b.t. spelling en technisch lezen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Rekenen E20/21: 
aanbieder = Cito 3.0 
gemiddelde vix = 51 
P20 = 66 
P80 = 35 

 

Begrijpend lezen E20/21: 
aanbieder = Cito 3.0 
gemiddelde vix = 53 
P20 = 68 

P80 = 37 

Spelling E20/21:  
aanbieder: Cito 3.0 
gemiddelde vix = 55 
P20 = 72 
P80 = 34 

 

Technisch lezen E20/21: 
aanbieder: Cito 3.0 
gemiddelde vix = 52 
P20 = 67 
P80 = 34 
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Samenvatting analyses en conclusies n.a.v. analyse opbrengsten  

eind- en tussenresultaten. 

 
Analyse op schoolniveau: 
We realiseren ons dat er wederom een bijzondere onderwijsperiode achter ons ligt. 
Met ingang van 16 december 2020 tot 8 februari 2021 volgde gezien de coronapandemie een tweede 
lockdownperiode voor de basisscholen in Nederland. In die periode vond opnieuw thuisonderwijs plaats.  
Gezien de ervaringen uit de eerste lockdownperiode besloten we ons onderwijs tijdens de tweede 
lockdownperiode anders in te richten. In plaats van losse instructiemomenten te organiseren gedurende de 
week besloten we in de groepen 3 t/m 8 dagelijks online les te geven van 9.00 – 12.00u.  
 
Het betrof hier de methodelessen voor de basisvakken rekenen, technisch- en begrijpend lezen, taal en 
spelling. In de middag werkten leerlingen thuis aan een opdracht m.b.t. wereldoriëntatie, beeldende vorming of 
konden ze hun lessen van de ochtend afmaken. Daarnaast werden er regelmatig “challenges” aangeboden ter 
bevordering van het groepsgevoel.  
 
De kleutergroepen ontvingen tijdens de lockdown elke dag 30 minuten online les.  
De groepen 1 en 2 waren gesplitst en ontvingen beide aanbod welke aansloot bij de leerlijnen en de 
onderwijsbehoefte van de groep. Hiernaast hebben de leerlingen thuis gewerkt met een thuiswerkpakket 
bestaande uit werkbladen en actiebladen. Ook de kleuters ontvingen elke week een “challenge” welke ze in de 
thuissituatie konden uitvoeren.  
 
De leerlingen die werden opgevangen in de noodopvang sloten aan bij de leerkracht in de klas en volgden daar 
de online aangeboden lessen. Het betrof hier leerlingen van ouders in cruciale beroepen en/of kwetsbare 
leerlingen. 
 
Met ingang van 8 februari 2021 werd de lockdown opgeheven en heeft wederom fysiek onderwijs plaats 
gevonden tot aan de zomervakantie. Hierin kwamen we verschillende uitdagingen tegen zoals uitval van zieke 
collega’s, de inzet van wisselende invallers en afwezigheid van leerlingen gezien de geldende quarantaine 
maatregelen. We zijn er ondanks deze ontwikkelingen in geslaagd zo veel mogelijk continuïteit te bieden in ons 
lesaanbod en hebben we het idee dat onze leerlingen opnieuw geland zijn in de schoolstructuur.  
 
Naar aanleiding van de resultaten op de M-toetsing concludeerden we dat we onze ingeslagen weg moesten 
vervolgen, zie ook de notulen van de Focus PO schoolbespreking naar aanleiding van de B- en M- toetsing. 
Ook de afgelopen onderwijsperiode waren onze leerlingen aangewezen op het maken van reken- en 
leeskilometers waarbij modeling door de leerkracht centraal heeft gestaan. Zie onze onderwijsplannen voor de 
nadere beschrijving van onze werkwijze. 
 
De afname van de E-toetsing 2021 hanteren we als eindpunt van de coronapandemie. 
We benoemen daarbij dat we naast de behaalde Cito opbrengsten in deze bijzondere onderwijsperiode juist ook 
grote waarde hechten aan de observaties van de leerkracht(en) in de (online)groep, de resultaten op de 
methodetoetsen en de informatie verkregen uit (diagnostische) gesprekken met de leerlingen in de klas en/of 
oudergesprekken. 

 
Gezien de behaalde resultaten op de E-toetsing stellen we vast dat deze aanpak aansloot op de 
onderwijsbehoeften van onze leerlingen. We concluderen op schoolniveau geen uitval t.a.v. cruciale leerdoelen.  
Het aanleren en oefenen van de basisvaardigheden m.b.t. rekenen, lezen en taal/spelling staat centraal in ons 
onderwijsaanbod. Dit is o.i. belangrijk voor onze leerlingpopulatie en vinden we een sterk punt in ons 
onderwijsaanbod. We houden hierbij rekening met differentiatie naar boven en beneden. De lesinstructie door 
de leerkracht is hierbij leidend; devices worden ter ondersteuning van ons onderwijsaanbod ingezet. 
 
Conclusie: ons onderwijsaanbod is voldoende passend. 
Wel signaleren we enkele aandachtspunten die we meenemen in onze aanpak voor komend schooljaar. 
 
Plannen op schoolniveau. 
Met betrekking tot onze begrijpend lezen resultaten. 
Gezien de behaalde stijgende resultaten op BL trekken we de voorzichtige conclusie dat we profiteren van de 
inzet van Close Reading. Dit schooljaar hebben we een teamtraining Close Reading gevolgd verzorgd door 
Cedin. De training heeft gezien de coronamaatregelen online plaatsgevonden. De bijbehorende groepsbezoeken 
door de trainer en directeur hebben april jongsleden fysiek plaats kunnen vinden. De leerkrachten signaleren 
een actieve werkhouding bij de leerlingen tijdens de Close Reading lessen. We zijn enthousiast over deze 
lesaanpak en zetten deze wijze van tekstbehandeling voort. We blijven komend schooljaar onze bevindingen 
monitoren en evalueren. Najaar 2021 agenderen we twee scholingsmomenten Close Reading voor teamleden 
die de training gemist hebben. Ook collega’s die op herhaling willen zijn welkom om aan te schuiven. 
 



 

KWINTOO: Integraal Systeem voor Interne Kwaliteitszorg Primair Onderwijs 

SJV 2020-2021 

 

9 

 
In samenwerking met Cedin hebben we de beleving t.a.v. onderwijs in tekstbegrip bij onze leerlingen gevolgd 
via enquête afname. De eindrapportage hieromtrent wordt binnenkort verwacht en zal geëvalueerd worden 
binnen het team. Indien nodig worden hieruit voortvloeiende aanpassingen in onze werkwijze aangepast in ons 
onderwijsplan BL. De taal- en leescoördinator en directeur vervullen hierin een voortrekkersrol.  
 
Met betrekking tot onze rekenresultaten. 
Hoewel we onze ambities op schoolniveau behalen signaleren we op groepsniveau behoorlijke 
niveauverschillen. Dit vraagt om afstemming op groepsniveau.  
Gezien de wisselende resultaten op het onderdeel automatiseren (+/- en x) bij de zwakke rekenaar benoemen 
we dit als speerpunt. Het automatiseren van de tafelsommen behoeft extra aandacht in de midden- en 
bovenbouw. De inzet van hulpmiddelen (o.a. tafelkaart) nemen we hierbij kritisch onder de loep.  
Daarnaast zullen we de tempotoetsen komend schooljaar nauwgezet afnemen en analyseren.  
We zoeken uit welk software programma ter ondersteuning van automatisering we het meest wenselijk vinden. 
De ib-ers volgen een bovenschoolse rekentraining en zullen opgedane kennis vertalen naar ons rekenaanbod.  
De rekencoördinator zal een voortrekkersrol nemen en genoemde punten agenderen tijdens de 
bouwvergadering. Komend schooljaar wordt het onderwijsplan rekenen geëvalueerd en bijgesteld indien nodig.  
 
Met betrekking tot onze technisch leesresultaten. 
We continueren onze werkwijze. Voor de zwakke lezer blijven we consequent inzetten op drie keer 20 minuten 
extra leesonderwijs per week in kleine oefengroep onder begeleiding van de onderwijsassistent of de 
leerkracht. 
 
Met betrekking tot onze spellingresultaten. 
We signaleren met name daling in resultaten in groep 4 en 7. 
Groep 4 is een kleine groep (12 leerlingen). Deze leerlingen hebben een lockdown ervaren in groep 3 en groep 
4. Komend schooljaar zal er aandacht zijn voor eventuele ontstane hiaten. 

 
We concluderen dat we betrokken leerlingen zien in onze groepen.  
 

Evaluatie op groeps- en leerlingniveau groep 3 t/m 8 in Focus PO. 

Naast de verantwoording van de schoolambities en het evalueren van de opbrengsten op schoolniveau 

evalueren de leerkrachten middels een groepsevaluatie de behaalde resultaten per groep en zoomen indien 

nodig in op de opbrengsten van individuele leerlingen. We hebben dit schooljaar de vakken Rekenen en 

Wiskunde en Begrijpend lezen hiervoor ingezet. Voor deze twee leerdomeinen worden de groepsevaluaties door 

de leerkrachten gemaakt in Focus PO. De leerkracht analyseert hierin de behaalde opbrengsten op 

groepsniveau en beschrijft de effecten van zijn leerkrachthandelen die succesvol bleken. Daarnaast wordt voor 

iedere leerling de betrokkenheid geëvalueerd. Tot slot wordt voor de individuele leerling met een opvallende 

score (in Focus PO aangegeven met een !) in kaart gebracht welke cruciale leerdoelen nog niet beheerst 

worden. Zie voor een overzicht van de cruciale leerdoelen de bijlagen behorende bij onze onderwijsplannen 

R&W en BL. 

 

Tevens wordt door de leerkracht in de groepsevaluatie ingegaan op eventuele in te zetten interventies op zowel 

groeps- als leerlingniveau. Te denken valt bijvoorbeeld o.a. aan meer leertijd, inoefening van 

deelvaardigheden, inhoudsgerichte instructie of extra leertijd voor automatisering. We zijn ons er van bewust 

dat ondanks de schoolambities (bijna) behaald worden niet in iedere groep de schoolambities worden behaald.  

Genoemde evaluaties op groepsniveau staan centraal tijdens de groepsbespreking tussen leerkracht en ib-er 

waarbij de volgende punten geagendeerd worden: 

• analyse, conclusie en interventies opbrengsten M- en E- toetsing middels groepsevaluatie in Focus PO. 

• organisatie en bieden van zorg op maat in de groep. 

• afspraken m.b.t. begeleidingstraject van individuele leerlingen. 

 

Bevindingen en afspraken worden geborgd middels de notulen van de groepsbesprekingen tussen leerkracht en 
intern begeleider opgesteld door de betrokken intern begeleider. In overleg tussen leerkracht en ib-er worden 
afspraken gemaakt met betrekking tot de (voortgang in) begeleiding op leerlingniveau. Zie hiervoor ook de 
notulen van de groepsbesprekingen leerkracht-ib in september 2020 en april 2021. Voorafgaand aan de 
groepsbesprekingen in september zijn de ib-ers op groepsbezoek geweest en hebben geobserveerd tijdens een 
EDI les. 
 
Het in gebruik nemen van de onderwijsplannen voor spelling wordt verschoven naar schooljaar 2021-2022.  
 
Plannen op groepsniveau: 
Op groeps- en individueel niveau zullen door de leerkrachten accenten worden aangebracht die tegemoet 
komen aan de gesignaleerde ondersteuningsbehoefte van hun groep en/of leerling. Oog voor differentiatie door 

de leerkracht achten we hierbij van groot belang. De leerkracht deelt de leerlingen in op basis van 
instructiebehoefte. 
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Ten aanzien van groep 4/5 merken we op dat een begeleidingstraject op maat aan de orde was gezien de 
beperkte belastbaarheid van de leerkracht in combinatie met de individuele ondersteuningsbehoeften van de 
leerlingen. De groep is met ingang van 19-10-2020 gesplitst. Daarnaast werd bij RET NoMa een 
begeleidingstraject aangevraagd voor de betrokken leerkrachten en de groep. Zie voor de opgestelde 
hulpvragen destijds het document de situatieschets groep 4/5 Togtemaarschool Bedum 21-10-2020. 
 
De splitsing van groep 4/5 is dit schooljaar van blijvende aard geweest. Vanuit RET NoMa heeft het 
aangevraagde begeleidingstraject plaatsgevonden. Beide groepen hebben afzonderlijk met hun eigen 
leerkrachten de Rots en Water training gevolg en afgesloten met een positief resultaat.  Op individueel niveau 
zijn verschillende onderzoekstrajecten ingezet en is er samengewerkt met externe partners. Deze individuele 
begeleidingstrajecten zijn nog in volle gang en zullen komend schooljaar worden voortgezet. We merken op dat 
er sprake is van maandenlange wachtlijsten in de jeugdhulp. Voor één leerling is een TLV aangevraagd en 
toegekend. Deze leerling heeft de overstap naar het SBO gemaakt.  
 
We concluderen dat de afzonderlijke groepen groei hebben doorgemaakt en zien met vertrouwen de 
samenvoeging tegemoet. In aanloop naar de zomervakantie vinden onder begeleiding van de leerkrachten  
gezamenlijke activiteiten plaats tussen beide groepen met het oog op de samenvoeging. Bij aanvang van het 
nieuwe schooljaar zal de groep in zijn geheel een vervolg op de R&W training volgen verzorgd door dezelfde 
externe trainer. De ouders van de betrokken leerlingen zijn middels meerdere online bijeenkomsten op de 
hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Leerkrachten, directeur en intern begeleider hebben deelgenomen 
aan deze bijeenkomsten. 
 
Afspraken m.b.t. toetsing. 
Met ingang van de M-toetsing januari 2021 toetsen we in groep 3 t/m 5 middels de papieren versie. Vanaf 
groep 6 continueren we de digitale afname. De M-toetsing is volgens deze afspraak afgenomen en voldeed. De 
E-toetsing is conform de schoolafspraak afgenomen. De bovenbouwleerkrachten vragen zich naar aanleiding 

van de E-toetsing hardop af of het wellicht toch beter is om de spellingafname via een mondeling dictee te doen 
i.p.v. een digitale afname. We hebben het idee dat met name spellingzwakke leerlingen moeite hebben met een 
digitale afname. En wellicht tijdens een mondeling dictee door het zelf op te moeten schrijven beter in staat zijn 
de spellingregels toe te passen. Hier is in de les ook veel aandacht voor. Komend schooljaar wordt het 
onderwijsplan voor spelling vastgesteld. Afspraken met betrekking tot wijze van toetsen wordt hierin 
meegenomen. 
 
Evaluatie Eindopbrengsten 2021. 

Op de Togtemaarschool is dit schooljaar de DIA Eindtoets afgenomen; alle leerlingen in groep 8 hebben hieraan 

deelgenomen. 

 
Deelname Togtemaarschool aan de DIA Eindtoets PO 2021: 34 leerlingen. 
Behaalde gemiddelde score = 359,1 
Het landelijk gemiddelde van de DIA Eindtoets = 360. 
  
Gekoppeld aan de signaleringswaarden geeft dit het volgende beeld. 
Onze schoolweging = 30,71 (Bron: driejaarsgemiddelde Ultimview) 
Schoolweging 2020-2021 = 30,89  
Percentage 1F = 93 %. Signaleringswaarde = 85 % = behaald. (Landelijk gemiddelde = 95,9 %). 
 
Percentage 2F/1S = 46 %. Signaleringswaarde = 47,3 % = niet behaald. (Landelijk gemiddelde = 60,2%) 
(Bron: Onderwijsresultatenmodel PO januari 2021). 
  
Over de afgelopen twee metingen voldoen we wel aan de signaleringswaarden (94% en 48%). 
  
Wanneer we inzoomen op de resultaten van individuele leerlingen hebben de leerlingen over het algemeen 
conform hun schooladvies gescoord. Er zijn een 5-tal leerlingen voor wie we het schooladvies in overleg met de 
ouders heroverwogen en bijgesteld hebben gezien hun behaalde scores.  
 
Conclusie Eindopbrengsten. 
Ons percentage leerlingen dat 2F/1S behaald m.b.t. de rekenresultaten vraagt om onze aandacht. In schooljaar 
2021-2022 zullen we dit nader in kaart brengen door ons te verdiepen in de doelen die we willen vaststellen 

t.a.v. te behalen percentages. We nemen onze conclusies t.a.v. de rekenresultaten, zoals hierboven 
beschreven, hierin mee. We blijven inzetten op de 1S route voor alle leerlingen en zullen aandacht genereren 
voor het inzetten van de varia strategieën. Nadere uitwerking zal opgenomen worden in ons onderwijsplan. 
 
Concluderend ten aanzien van de coronaperiode. 
Zoals eerder genoemd in dit verslag hanteren we de resultaten op de E-toetsing 2020-2021 als eindpunt van de 
coronapandemie ervan uitgaande en in de hoop dat een lockdown niet meer aan de orde zal zijn. 
Om te kunnen concluderen of er sprake is geweest van afgevlakte leergroei tijdens de coronacrisis leggen we 
de resultaten van de E-toetsing 2020-2021 naast de resultaten van de M-toetsing 2019-2020 (= de laatste 
meting voorafgaande aan de coronapandemie). 
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(Bron: Focus PO) 
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De rekenresultaten laten zo goed als geen afgevlakte leergroei zien op schoolniveau. 
De resultaten op begrijpend lezen laten geen afgevlakte leergroei zien.  
Er is sprake van een stijgende lijn; p20 gestegen van 64 naar 68. 
De technisch leesresultaten laten enigszins een afgevlakte leergroei zien met betrekking tot p80; daling van 36 
naar 34. Binnen de spellingresultaten valt op dat er sprake is van afgevlakte leergroei; p80 38 naar 34. 
 
Het lijkt er op dat de leerlingen die aangewezen zijn op extra instructie minder geprofiteerd hebben tijdens de 
corona crisis. Dit verbaast ons niet. Het bieden van verlengde instructie stond onder druk tijdens de periode 
van thuisonderwijs. Basisinstructie voorzien van verlengde instructie voor deze groep leerlingen is komend 
schooljaar van cruciaal belang. 
 
Naast de leerlingen die aangewezen zijn op verlengde instructie signaleren we een groep leerlingen die 
uitdaging nodig hebben. Voor deze leerlingen boden we afgelopen schooljaar de “woensdagklas” aan die werd 
geleid door onze HBG specialist. We zijn daarnaast het schooljaar gestart met een scholingsbijeenkomst gericht 
op signaleren en begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen in de groep verzorgd door Cedin. 
Komend schooljaar krijgt de plusklas een vervolg en wordt ons beleid verder uitgewerkt door de HBG specialist 
en vastgelegd. 
 
Vanuit Marenland wordt bovenschools de Junior Master Class aangeboden voor leerlingen in groep 6,7 en 8. 
Vanuit de Togtemaarschool hebben afgelopen schooljaar 5 leerlingen deelgenomen aan de JMC. Ook voor 
komend schooljaar zijn leerlingen aangemeld. 

 

Evaluatie opbrengsten/ leerlijnen groep 1 en 2.  
De behaalde opbrengsten in groep 1 en 2 worden geëvalueerd op groepsniveau middels een hiervoor 
ontwikkeld evaluatieformulier genaamd evaluatieformulier Dorr.  
Dit formulier wordt na elke periode, 3x per jaar, ingevuld.  
Hierbij gaan we uit van dezelfde criteria die worden gesteld bij Focus PO zoals benoemd in 
onze handelingswijzer Focus PO. Deze evaluatie op groepsniveau staat twee keer per jaar centraal tijdens de 
groepsbespreking tussen leerkracht en ib-er. Zie bijbehorende handelingswijzer Focus PO met de 
werkafspraken die gelden in groep 1 t/m 8.  

  
In augustus 2020 zijn in overleg met de betrokken leerkrachten en de IB-er OB de leerlijnen 
DORR Digi opnieuw vastgesteld in het document ‘leerlijnen DORR Digi’.   
Ook hebben we afspraken gemaakt over hoe DORR Digi in te vullen zodat dit eenduidig is.  
Het werken met DORR Digi is een omvangrijke taak waar zeker nog (nieuwe) keuzes in gemaakt moeten 
worden. De terugkoppeling op leerling-, groeps- en schoolniveau vanuit het systeem is onoverzichtelijk en 

levert te weinig gegevens op wat betreft rapportage voor de leerkracht en IB-er. Voor komend schooljaar willen 
wij ons gaan oriënteren op een nieuw leerlingenvolgsysteem voor de kleutergroepen.   
  
De tweede periode van DORR Digi (week 51-12) is, door de lockdown, een verkorte periode geweest.   
We hebben de leerlijnen niet allemaal kunnen observeren en registreren en hebben hierin keuzes moeten 
maken. De laatste weken van deze periode hebben we in eerste instantie gebruikt voor de groepsvorming in 
beide groepen. De kinderen moesten echt weer wennen aan de groepsregels en de structuur van de schooldag. 
Daarnaast stroomden meerdere jonge kleuters in die ook veel aandacht nodig hadden.  
Verder hebben we deze weken gebruikt om zicht te krijgen op het niveau van groep 2. Deze kinderen kregen 
een rapport mee, dus vonden we het belangrijk alles voor deze groep goed te observeren/ te checken.  
Tijdens de derde periode van DORR Digi (week 13-25) hebben we, mede door de inzet van een extra 
leerkracht, de leerlijnen weer goed kunnen bijwerken. Momenteel is dit voor beide groepen up-to-date.   
  
De kaartenbak van Getal & Ruimte junior en het leerwerkboek zijn gebruikt naast MSV. De nadruk is hierbij 
gelegd op handelend rekenen, met het lijf en met concreet materiaal.   
Na de voorjaarsvakantie zijn we begonnen met het cijferschrijven. Dit is een onderdeel dat te vinden is in het 
leerwerkboek Getal & Ruimte junior maar apart is aangeboden aan de groep 2 leerlingen.   
  
Fonemisch bewustzijn; wekelijks wordt een nieuwe klank/letter aangeboden. Planning is opgenomen in het 
jaarrooster.  

  
Kleuteruniversiteit; we hebben 6 thema’s van de kleuteruniversiteit aangeboden dit schooljaar.  

  
De inzet van devices (IPads) in de onderbouw begint steeds meer vorm te krijgen. Er zijn per groep dagelijks 
4 Ipads in de klas waar de kinderen gericht mee/op werken. Er wordt regelmatig een nieuwe app 
klassikaal bekeken/ uitgelegd waar de kinderen dan de weken erop mee aan de slag gaan.   
  
De instroom van 4-jarige leerlingen verloopt georganiseerder. We hebben hiervoor een document opgesteld 
‘procedure aanmelding nieuwe leerling (kleuter)’. Hierin zijn afspraken opgenomen omtrent de aanname en het 
tijdspad wat hierbij komt kijken.   
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Ook de overdracht vanuit de PSZ/ KDV verloopt soepeler. Wij krijgen van Kids2B (via ouders) nu een 
overdrachtsformulier waar belangrijke informatie op vermeld wordt. Ook hebben wij als school een 
intakeformulier ontwikkeld. In het kennismakingsgesprek, wat plaats vindt na 4-6 weken schoolgang, staat het 
intakeformulier en het overdrachtsformulier centraal.   
Door een nauwere samenwerking met Kids2b krijgen wij de VVE leerlingen beter in beeld.   
Vanuit KDV Paddington krijgen wij geen overdracht. Dit is een speerpunt voor komend schooljaar.  

 

 
Monitoring Welbevinden en Sociale Veiligheid 

 

 
We brengen de sociale competentie van onze leerlingen systematisch in kaart en volgen de uitkomsten.  

We gebruiken hiervoor naast de observaties van de leerkracht en bevindingen van de leerlingen de Sociale 

Competentie Observatie Lijst. SCOL is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie en nemen we twee 

keer per jaar af. Het betreft hier een najaars- en een voorjaarsmeting.  

We nemen de SCOL af in de groepen 3 t/m 8.  

We hanteren de 75 % voldoende norm.  

Deze norm is tijdens de voorjaarsmeting 2021 in alle groepen behaald. 

 

Het afname moment van het hieronder opgenomen resultaat is "voorjaar” 2021 

Samenvatting: het aantal leerlingen met een A-, B- of C-score is in alle groepen groter of gelijk aan 75 % van 
de leerlingen. 
 

 
 

 
Wanneer we dit uitsplitsen per categorie zien we het volgende beeld:  
 

 
 

Conclusie: we vervolgen onze aanpak op schoolniveau. 
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Op groepsniveau zijn er binnen enkele groepen specifieke aandachtspunten te formuleren. 
Deze zijn terug te vinden in de evaluaties behorende bij onze groepsplannen sociale competentie. 

 
In het kort: onze leerlingen in groep 7 laten zien dat groei in opkomen voor jezelf en jezelf presenteren 
wenselijk is. Daarnaast heeft de situatie in groep 4/5 onze speciale aandacht gehad afgelopen schooljaar; zie 
bladzijde 11 voor een beschrijving van het gevolgde begeleidingstraject. 

 
LeerlingScol. 
In de SCOL is de LeerlingSCOL opgenomen, bestemd voor bovenbouwleerlingen van het basisonderwijs.  
Met de LeerlingSCOL wordt het oordeel van de leerling over zijn eigen sociaal competente gedrag gemeten.  
De uitkomsten gebruiken we samen met de resultaten van de SCOL als aanknopingspunten voor ons onderwijs 
in sociale competentie, zowel op groeps- als op individueel niveau. In de groepen 6,7 en 8 wordt de 
LeerlingScol afgenomen. 

 

Uitkomsten LeerlingSCOL voorjaarmeting 2021:   

 

 
 

 
Samenvatting: In groep 8 wordt de 75 % norm gehaald. In groep 7/8 en 6 niet. 
 
 
Wanneer we verder op groepsniveau inzoomen zien we het volgende beeld. 
In groep 6 behalen 7 van de 25 leerlingen de norm niet; bij 5 van deze leerlingen staat een gele driehoek 
geplaatst (= te vaak bijna nooit geantwoord). 
 
3 leerlingen moeten de LeerlingScol nog invullen. 

 
In groep 7 van 7/8 behalen 6 van de 15 leerlingen de norm niet; bij 5 van deze leerlingen staat een gele 
driehoek geplaatst (= te vaak bijna nooit geantwoord). 

1 leerling moet de LeerlingScol nog invullen. 
 

In groep 8 van 7/8 behalen 3 van de 11 leerlingen de norm niet; bij 2 van deze leerlingen staat een gele 
driehoek geplaatst (= te vaak bijna nooit geantwoord). 
1 leerling moet de LeerlingScol nog invullen. 
 
De Monitor Sociale Veiligheid is een toevoeging aan de LeerlingScol en wordt ook afgenomen op school.  
Met de MSV wordt het oordeel van de leerling over zijn welbevinden, veiligheidsbeleving en aantasting van de 
sociale en fysieke veiligheid gemeten. De uitkomsten worden gerapporteerd op groeps- en schoolniveau.  
De MSV schetst het volgende beeld: 
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Op schoolniveau wordt de 75 % norm gehaald t.a.v. welbevinden en sociale veiligheid. 
Conclusie: we vervolgen onze aanpak op schoolniveau. 
 
 
 
Op groepsniveau valt het welbevinden in groep 6 op en wordt de 75 % norm in groep 7/8 niet behaald m.b.t. 
sociale veiligheid. De LeerlingSCOL biedt de mogelijkheid een extra vraag toe te voegen waarmee leerlingen 
kunnen aangeven graag een gesprek te willen voeren met hun leerkracht of vertrouwenspersoon. Zoals intern 
afgesproken hebben wij die vraag geactiveerd voor deze afname. In totaal hebben 5 leerlingen aangegeven 
hiervan gebruik te willen maken. Met deze leerlingen is inmiddels een gesprek geweest met de leerkracht of de 

vertrouwenspersoons (ib-er) en zijn indien nodig vervolgacties gestart. 
 
Tijdens onze evaluatie op schoolniveau werd door de leerkrachten ingebracht dat leerlingen de vraagstelling in 
de LeerlingSCOL lastig kunnen vinden. Juist daarom is het van belang dat de leerkracht verifieert bij de leerling 
en in gesprek gaat met de leerling bij een opvallende uitslag. Indien wenselijk kan het leerlingoverzicht 
Terugkoppeling Leerling uit Scol hierbij als leidraad dienen. Daarnaast wordt opgemerkt dat het regelmatig 
voorkomt dat de leerkracht de uitslag niet vindt corresponderen met wat een leerling aan gedrag laat zien.  
De minder sociaal stillere leerlingen komen bovendrijven. De leerlingen met gedragsproblematiek lijken 
moeilijker te vatten binnen de vraagstelling. 
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Voor de leerlingen in groep 6 is het de eerste keer dat ze de LeerlingSCOL invullen. Ervaring leert ons dat 

leerlingen moeten wennen aan de vraagstelling. Leerkrachten spelen hier op in door “moeilijke vragen” toe te 

lichten. Daarnaast wordt de powerpoint presentatie van SCOL ingezet om de vragen van de LeerlingSCOL en de 

Monitor Sociale Veiligheid met de leerlingen door te nemen zodat de betekenis voor hen helder is. 

 

De resultaten op de (Leerling)SCOL zijn uitgebreid geëvalueerd tijdens de BV zorgvergadering. Zie voor de 

evaluatie de notulen van de betreffende BV Zorgvergadering. Ten aanzien van de uitkomsten op de 

LeerlingSCOL continueren we onze aanpak. De leerkracht gaat in gesprek met de leerlingen die een 

onvoldoende hebben gescoord in zijn/haar klas om de score te bespreken. Dit gebeurt, indien wenselijk, aan de 

hand van het overzicht terugkoppeling leerling dat kan worden uitgeprint in SCOL. De leerkracht verifieert of de 

beleving van het kind overeenkomt met het resultaat. Opvallendheden hierin en daaruit voortvloeiende 

afspraken worden in de evaluatie van het groepsplan sociale compententies opgenomen.  

 

Komend schooljaar informeren we naar de mogelijkheden tot extra toelichting vanuit SCOL om ons gezamenlijk 
referentiekader t.a.v. de SCOL scoring wellicht te kunnen verstevigen. 

 

Leerlingen in de groepen 7 en 8 met weinig zelfvertrouwen en/of een negatief zelfbeeld kunnen middels een 

arrangementsaanvraag via het RET NoMa aangemeld worden voor een weerbaarheidstraject bij Playing for 

Success in de Euroborg te Groningen. Dit schooljaar hebben in overleg tussen leerkracht, ouders en betrokken 

kinderen 2 leerlingen uit de bovenbouw hier aan deelgenomen. Voor aankomend schooljaar zijn 2 leerlingen 

aangemeld. 

 

Wanneer er negatieve signalen uit de groepen 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. In het praktische document; Handelingsgericht werken sociaal emotionele ontwikkeling op de 

Togtemaarschool hebben we onze werkwijze vastgelegd. Komend schooljaar zal dit document worden 

geëvalueerd en aangepast indien nodig. 

 

We vervolgden afgelopen schooljaar een teamtraining verzorgd door Cedin t.a.v. het voeren van een 

kindgesprek. We werken onze visie op kindgesprekken dit en komend schooljaar verder uit in een concreet plan 

van aanpak. De volgende onderdelen zijn in ontwikkeling. Ze worden opgenomen als actiepunten in het  

schooljaar 2021-2022: 

• verdere implementatie van het voeren van een kindgesprek. 

• bijstellen en borgen van anti-pest protocol door ons gedragsteam. 

• opstellen van gedragsprotocol door gedragsteam. 

• Vanaf schooljaar 2017-2018 worden de resultaten voor de groepen 1 en 2 niet meer gevolgd in 
SCOL.   

• Daarvoor in de plaats gebruiken we de ontwikkelingslijnen Sociaal Emotioneel van DorrDigi; het 

leerlingvolgsysteem dat we gebruiken in de groepen 1 en 2.  

• Er wordt gewerkt met drie periodes van twaalf weken. Iedere periode wordt afgerond middels een 
evaluatie op leerlingniveau. Daarnaast evalueert de leerkracht op groepsniveau.   

• Indien nodig wordt een groepsinterventie geïnitieerd door de leerkracht.  

• De tweede periode van DORR Digi (week 51-12) is, door de lockdown, een verkorte periode geweest.   

• We hebben de leerlijnen niet allemaal kunnen observeren en registreren en hebben hierin keuzes 
moeten maken. De laatste weken van deze periode hebben we in eerste instantie gebruikt voor de 
groepsvorming in beide groepen. De kinderen moesten echt weer wennen aan de groepsregels en de 
structuur van de schooldag. Daarnaast stroomden meerdere jonge kleuters in die ook veel aandacht 
nodig hadden.  

• Tijdens de derde periode van DORR Digi (week 13-25) hebben we, mede door de inzet van een extra 

leerkracht, de leerlijnen weer goed kunnen bijwerken. Momenteel is dit voor beide groepen up-to-
date.  
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Samenvatting analyses en conclusies n.a.v.  
analyse welbevinden en sociale veiligheid. 

 
 
Tijdens de Focus PO schoolbespreking met betrekking tot de M-toetsing (maart 2021) concludeerden we dat we 
betrokken leerlingen zien in onze groep. Na de tweede lockdownperiode hebben we bij de heropening van de 
scholen fors ingezet op de Zilveren Weken. Te denken valt aan het opstellen van de klassenregels, het bieden 
van structuur en duidelijkheid en ontwikkelen van herkenbare routines in de klassen. Daarnaast hebben de 
leerkrachten oog gehad voor het individuele kind binnen de groepsdynamiek. Indien nodig zijn er 
oudergesprekken gevoerd waarbij de ib-er aansloot wanneer de situatie daarom vroeg.  
 
Tijdens de sluiting van de scholen (16-12-2020 t/m 08-02-2021) hebben we kwetsbare leerlingen opgevangen 
en uitgenodigd in de noodopvang. Ervaringen uit de eerste lockdownperiode leerden ons welke leerlingen hier 
bij aanvang gebruik van moesten gaan maken. Gaandeweg de lockdown stroomden kwetsbare leerlingen de 
noodopvang in wanneer we merkten dat de thuissituatie daarom vroeg. Hierbij vond nauwe samenwerking 
tussen leerkracht en ouders plaats. Leerkrachten hadden hierin een duidelijke signalerende functie. 
 
We concluderen dat onze groepen baat hebben bij een forse inzet om een veilig pedagogisch en didactisch 
klimaat te realiseren. Juist gezien de onderbrekingen die hierin noodgedwongen hebben plaatsgevonden door 
de coronacrisis besluiten we komend schooljaar voor de groepen 3 t/m 8 een Rots en Water training te 
organiseren bij aanvang van het schooljaar ter versteviging van de Gouden Weken. De leerkrachten in de 

groepen 1 en 2 worden door de R&W trainer ondersteund met passende activiteiten die de leerkrachten zelf in 
de kleutergroepen kunnen toepassen. 
 

 

Opbrengsten door- en uitstroom  
 

 

 
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften  

 

 
19-20 

 
20-21 

Aantal leerlingen met een eigen leerlijn (OPP) dat het beoogde tussendoel haalde 2 2 

 

 

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

 

 

19-20 

 

20-21 

Aantal leerlingen met specifieke hulp van het RET 9 9 

Aantal leerlingen met specifieke hulp van externen 17 13 

Anders (logopedie groep 1 t/m 3) 9 8 

 

Gegevens doorstroom en verwijzing  
 

19-20 
 

20-21 

Percentage doublures in groep 1 en 2* 1,5 % 0% 

Percentage doublures in groep 3 t/m 8  0,5 % 2,7% 

   

Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar een andere basisschool (peildatum einde schooljaar) 6 5 

Aantal leerlingen dat is ingestroomd vanuit een andere basisschool (peildatum einde schooljaar) 1 8 

Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar SBO (peildatum einde schooljaar) 1 3 

Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het SO (peildatum einde schooljaar) 0 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)  

19-20  20-21 

Aantal leerlingen dat vanuit groep 7 is uitgestroomd naar het VO  0 0 

Aantal leerlingen dat vanuit groep 8 is uitgestroomd naar PRO 0 0 

Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: VMBO /BB of KB 6 10 

Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: VMBO /GL of TL 9 10 

Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar VMBO met LWOO 0 0 

Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: Havo / VWO 9 9 

Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: Gymnasium 7 5 
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Gegevens functioneren van de naar het VO uitgestroomde leerlingen in het 2e/ 3e jaar  
 

Resultaten VO Indicatie inspectie In 2016 -2019 uitgestroomde leerlingen 

Volgens advies  minimaal 75%  74 %  

Hoger dan advies  6 % 

Lager dan advies   20 % 

 

 

 
Analyses en conclusies n.a.v. analyse door- en uitstroom. 
 
 

De doorstroom in de groepen 1 en 2 valt dit schooljaar binnen de gestelde 12 % norm. 

Dit schooljaar doubleren 4 leerlingen. Een besluit tot een doublure wordt altijd in overleg met ouders genomen.  

We gebruiken hiervoor de observaties van de leerkracht en ouders, informatie uit kindgesprekken en de 

leerlingresultaten. In groep 3 doubleren dit schooljaar 3 leerlingen. Deze leerlingen hebben dit schooljaar 

onvoldoende kunnen profiteren wellicht door de invloed van de coronacrisis. In goed overleg met ouders is besloten 

deze leerlingen verlengde leertijd aan te bieden. 

 

Vorig schooljaar viel de afname van de Eindtoets weg waardoor het voorlopig schooladvies direct het definitieve 

schooladvies werd. Leerlingen hadden daardoor geen kans op bijstelling van het advies. Het advies vanuit het 

ministerie van onderwijs om kansrijk te adviseren hebben wij destijds ter harte genomen en ook dit schooljaar 

hebben we gezien de coronapandemie in kansen gedacht voor onze leerlingen in groep 8. Juist omdat onze lessen in 

de basisvaardigheden dagelijks online hadden plaatsgevonden waren we van mening dat we de M8 toetsing 

moesten afnemen bij onze leerlingen ondanks het bovenschools advies dit niet te doen.  

We concluderen dat dit een goede zet is geweest. Leerlingen lieten over het algemeen een stijgende lijn in 

ontwikkeling zien. De behaalde resultaten hebben we gebruikt in onze warme overdracht met het voortgezet 

onderwijs. 

 

We blijven ons realiseren dat het werken in grote (combinatie)groepen en de toenemende gedragsproblematiek in 

de groepen gezien het landelijk beleid m.b.t. passend onderwijs om specifieke leerkracht competenties vraagt in het 

bieden van zorg op maat in onze groepen. We zijn een school met als doel het verzorgen van onderwijs en bewaken 

onze grenzen hierin. Indien we passend onderwijs kunnen bieden staan we open voor leerlingen met een specifieke 

ondersteuningsbehoefte. We streven naar het zo goed mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoefte van deze 

leerlingen. Dit schooljaar boden we een sociale integratieplaats voor 1 dag per week in groep 5 voor een leerling 

vanuit de Tine Markusschool in Groningen (leerlingen met TOS of gehoorverlies). Deze leerling stroomt met ingang 

van komend schooljaar definitief in bij ons op school in groep 6. In nauwe samenwerking met de Tine Markusschool 

vindt de overstap voor deze leerling plaats. 

 

We hebben ervaren dat kinderen met ernstige gedrags- en of leerproblemen soms beter op hun plek zijn binnen een 

SBO school.  

 

Dit schooljaar hebben we op verzoek ondersteuning gehad van de ambulant begeleiders van het RET NoMa 

(Regionaal Expertisecentrum Noordkwartier/Marenland) m.b.t. de begeleiding van leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften zoals gedragsproblemen of spraak- en taalproblemen. We hebben de samenwerking als 

plezierig en effectief ervaren. Daarnaast werken we nauw samen met het Sociaal Team Bedum (voorheen CJG) of 

ander jeugdhulpinstanties indien er sprake is van gedragsproblematiek in de thuis- en/of schoolse setting.  

We streven hierbij naar korte lijnen tussen school, ouders en betrokken instanties.  
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Hoofdstuk 2: Evaluatie Schooljaar 2020 – 2021 
 

 
 

2.1 Evaluatie Schooljaarplan 
 

 

Korte toelichting over de invloed van Corona op de schoolontwikkeling. 

 
Gedurende het schooljaar zijn de wegens Corona uitgestelde scholingsbijeenkomsten ingehaald. 

Voor digitale geletterdheid zijn de twee laatste bijeenkomsten doorgeschoven naar het begin van 2021-

2022. 

Vijf collega’s hebben door ziekte, of beperkte inzetbaarheid, de bijeenkomsten voor Close Reading gemist. 

Voor hen wordt in de eerste maanden van het schooljaar een gecomprimeerde cursus van twee 

bijeenkomsten georganiseerd. 

Een aantal speerpunten wordt een jaar doorgeschoven, maar dat is in de tweede helft van de 

schoolplanperiode vaker het geval. Voor nu heeft de Menukaart van de NPO daar ook zeker een rol in 

gespeeld, omdat een aantal niet in het schoolplan opgenomen activiteiten in de komende twee jaar, worden 

gepland en uitgevoerd, om zo teambreed voor implementatie en borging te kunnen zorgen. 

Hieronder staat de specifieke voortgang van de veranderingsonderwerpen/ontwikkelpunten uit 2020-2021 

vermeld. 

 
 

 
Domein 1. Zorg voor kwaliteit 

 

 Ontwikkelpunt Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar  Vervolgacties  

1 FocusPO Alle leerkrachten weten hoe Focus 

PO wordt gebruikt. 

 

Er zijn drie school-
besprekingen gehouden 

Deelname aan pilot 
uitgebreide versie 

 

 
Domein 2. Onderwijs en Leren  

 

 Ontwikkelpunt Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar  Vervolgacties  

1 Kindgesprekken Met alle leerlingen zijn door de 

leerkrachten minimaal twee 

kindgesprekken gevoerd. 

Alle leerkrachten hebben de 

nascholing gevolgd. 

Niet in alle groepen zijn 

kindgesprekken gevoerd. 

Kindgesprekken worden 

gepland en gefaciliteerd. 

2 Digitale 
geletterdheid 

Onze leerlingen zijn ICT vaardig, zijn 
mediawijs en kunnen devices gericht 
inzetten bij leervragen. 

Niet alle nascholings-
bijeenkomsten hebben 
plaatsgevonden. 

Twee resterende 
bijeenkomsten gepland 

3 HBG Het team heeft een specialist 
hoogbegaafdheid, de leerkrachten 
zijn geschoold en er is een 
beleidsplan HBG. 

Het beleidsplan moet nog 
verder uitgewerkt worden 

Beleidsplan HBG  

 

 
Domein 3. Ondersteuning & Begeleiding  

 

 Ontwikkelpunt Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar  Vervolgacties  

1 geen    
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

KWINTOO: Integraal Systeem voor Interne Kwaliteitszorg Primair Onderwijs 

SJV 2020-2021 

 

21 

 

 

 
Domein 4. Management & Organisatie  

 

 Ontwikkelpunt Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar  Vervolgacties  

1 Herijking visie & 

profilering 

Er staat een hernieuwde visie en 
profilering beschreven 

Het team heeft vier nieuwe 
kernwaarden vastgesteld 

Uitdragen kernwaarden  

2     

3     

 

 
Domein 5. Persoonlijke Ontwikkeling / Teamontwikkeling (scholing en begeleiding)  

 

 Ontwikkelpunt Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar  Vervolgacties  

1 Close Reading Alle leerkrachten weten hoe ze met 
teksten en prentenboeken close 
reading toe kunnen passen 

Niet alle leerkrachten 
hebben de nascholing 
gevolgd. 

Compacte cursus voor 
een aantal teamleden 

2     

3     

 
 

 
 

2.2 Relevante ontwikkelingen 
 
Korte beschrijving van de consequenties van 15 maart 2020- tot einde van het schooljaar. (CORONA) 
 
Schoolbreed zitten we bijna weer op de score van voor de Corona. 
We denken dat dit is bereikt door de inzet tijdens de thuiswerkperiode en de extra aandacht voor de basisvakken na 
de periode van online onderwijs. 
We zien wel groepen, die het in verhouding minder hebben gedaan. 
De grootste zorg ligt bij de huidige groep 4 en bij groep 7 (volgend jaar groep 8). 
In onze formatie hebben we met behulp van de NPO subsidie voor deze twee groepen extra inzet kunnen regelen 
voor in het nieuwe schooljaar. 
 

 
 

2.3 Evaluatie Financiën 
 
Beschrijving van de inzet en behaalde doelen met de werkdrukmiddelen: 
 
Inzet: Een onderwijsassistent voor de groepen 1 t/m 3 (0,6) en een onderwijsassistent voor de groepen 4 t/m 8. 
 
Bereikt: Zeker in dit schooljaar heeft de inzet van de onderwijsassistenten enorm bijgedragen aan het 
tegemoetkomen aan de onderwijsbehoefte van de individuele leerlingen. In een één op één situatie of in kleine 
groepjes zijn leerlingen geholpen stappen te blijven zetten in hun ontwikkeling en is behoorlijk “bijgespijkerd”. 
Het heeft de leerkrachten ontlast in de organisatie van een gedifferentieerd aanbod. 
 

 
Zijn met de besteding van de middelen de voorgenomen doelen en leerresultaten behaald? 

 
Zeker in dit tweede jaar van de Corona pandemie zijn doelen en leerresultaten behaald, die zonder deze 
mogelijkheid beduidend minder zouden zijn geweest. 
Het doel en de leerresultaten zijn door de omstandigheden aangepast en bijgesteld naar de bijzondere 
omstandigheden. 
Het doel om grote leerachterstanden te voorkomen is zeker behaald. 
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2.4 Evaluatie Schoolplan 19-23 

1e jaar 
 

 

KWALITEIT  

In alles wat we doen staat kwaliteit voorop. Wat we doen, doen we goed. Samen met onze 
partners werken we aan een sterk onderwijs- en ondersteuningsaanbod. Gericht op het 
vergroten van kansen voor ieder kind.  

TALENTEN  

Omdat het fijn is om (later) dingen te doen waar je goed in bent en om kansen te bieden, 
benutten we onze eigen talenten en laten we ook leerlingen hun talenten ontdekken en 
ontwikkelen. Dat doen we in samenwerking met onze partners.  

TOEKOMST  

We voelen ons verantwoordelijk voor de verbinding van onze leerlingen met de 
(toekomstige) samenleving. Een voorwaarde om kansen te krijgen. We leren ze allerlei 
vaardigheden op dit gebied. Zoals het kunnen omgaan met verschillen (diversiteit), maar ook 
vaardigheden op media en ICT-gebied.  

PROFESSIONALITEIT  

Om iedere leerling de beste kansen te kunnen bieden blijven we ons ontwikkelen. Dat doen 
we vanuit professionele leergemeenschappen waar ontwikkelen, eigenaarschap en 
verantwoording afleggen hand in hand gaan.  

SAMENWERKING  

Samenwerking binnen onze Integrale Kind Centra, met de scholen van Noordkwartier en 
kinderopvang Kids2b, is voor ons een vanzelfsprekendheid. Daarnaast werken we samen 
met ouders en organisaties en bedrijven in de regio. Want samen kunnen we meer: een 
buitenkans voor ieder kind!  
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Beschrijf kort het resultaat op gestelde doelen in het 1e jaar strategisch beleid Marenland. Het 
onderwerp kwaliteit staat voldoende beschreven in dit jaarverslag. 
 

Thema 
 

Resultaat Ontwikkelonderwerpen 

Kwaliteit 3x schoolbespreking FocusPO  Pilot uitgebreide versie 

 Onderwijsplan rekenen 

Onderwijsplan begrijpend 
lezen 

 

   

Talentontwikkeling Invoering kindgesprekken Twee kindgesprekken per jaar 

 Dooronwikkelen Plusklas Aanbod voor groep 1 t/m 8 

   

Toekomstgericht Digitale geletterdheid Twee leerroutes per jaar per 
groep 

   

Professionaliteit Close Reading Werken met diverse soorten 
teksten bij begrijpend 
luisteren en begrijpend lezen 

   

Samenwerking Ouderbetrokkenheid PR – ouders kijken van buiten 
naar binnen 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hoofdstuk 3: Waardering belanghebbenden en betrokkenen 
 

 
Conclusies en consequenties voor ons beleid 

 

Tevredenheidsonderzoek 
 
In de bijlage de uitkomsten van de digitale ouderpeiling van mei 2021 
 

 
 


