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JAARPLAN 2018 - 2019 JAARVERSLAG 2018 - 2019

School OBS De Steven School OBS De Steven

Datum 06-07-2018 Datum 06-07-2019

Inleiding In ons jaarplan geven we aan:

1. welke zelfevaluaties we hebben uitgevoerd
2. welke vragenlijst(en) we hebben ingezet
3. welke voornemens we hebben i.r.t. het schoolplan
4. welke actuele ontwikkelingen van belang zijn

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze
keuzes. Daarna werken we de belangrijkste
aandachtspunten nader uit.

Inleiding In ons jaarverslag blikken we terug op de ondernomen
activiteiten. De uitgevoerde activiteiten zijn te relateren aan:

1. de gekozen verbeterpunten n.a.v. de zelfevaluatie
2. de gekozen verbeterpunten n.a.v. de vragenlijsten
3. de verbeterthema's uit ons schoolplan
4. de verbeterpunten uit de categorie 'divers'

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze
keuzes. Daarna werken we de belangrijkste
aandachtspunten nader uit.
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Totaal: 7.4388 
Directie 1,3538 
Leraren 4,8256 
IB 0,2 
OOP 1.0594

Groepen: Ook dit jaar zijn de fusiegelden ingezet om 5 groepen te kunnen formeren.
Gedurende de loop van het schooljaar is er een zeer sterke groei geweest in de
middenbouw. Dit heeft geresulteerd in de volledige aanstelling van nog een extra
onderwijsassistent. Een leerkracht om de grote groep (34 leerlingen in 3-4-5) te kunnen
splitsen was helaas niet te vinden. Het team heeft zich vanaf de kerstvakantie heel
flexibel en meedenkend opgesteld om de leerlingen zoveel mogelijk rust te bieden. Er is
dit schooljaar een leerlingenstop ingesteld voor leerlingen vanuit de omgeving, vanwege
de grote groepen.

De school heeft naast de 3.0 toetsen van Cito (voor alle groepen) zich aangemeld als
partnerschool van DIA. Ook hiervan nemen wij toetsen af. Verwachting is dat we over
een jaar volledig over zullen stappen op DIA. Voor de trendanalyses is het echter van
groot belang wel een referentiekader/vergelijking te hebben. Voor de eindtoets is dit
schooljaar voor het eerst, naar tevredenheid, gekozen voor DIA. De leerlingen hebben
met 358.8 (359.7 na herberekening) een voldoende gescoord op de eindtoets
(ondergrens is 357.4).

De opbrengsten van de midden en eindrondes zijn beschreven in de diepteanalyses (zie
bijlage).

Groepen Stamgroep 1-2 Planetarium A 
Stamgroep 1-2 Planetarium B 
Stamgroep 3-4-5 Martenatuin 
Stamgroep 6-7-8 Kaatsmuseum 
Stamgroep 6-7-8 Sjûkelân

Functies [namen / taken] Directeur ; directeur / IB-er ; leraar ; klassenassistent ;
administratieve kracht

Twee sterke kanten Ontwikkeling/invoering nieuwe concept verloopt goed 
Veel rust in de school

Twee zwakke kanten Kleine groepen in de middenbouw 
Opbrengsten 2017-2018 onvoldoende

Twee kansen Team kan nog jaar samen verder in ontwikkeling 
Veel extern contact en samenwerking met andere scholen
voor gepersonaliseerd onderwijs.

Twee bedreigingen Zwak scorende middenbouwgroep 
Veel interesse voor de school van ouders die kinderen
hebben met leer- en/of gedragsproblemen.

Opbrengsten [beleidsvoornemens] CET: score op of boven ondergrens inspectie 
Invoeren NSCCT 
Invoeren nieuwe methode SEO
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal De groei die vorig jaar ingezet is, blijkt zich voort te zetten. Er is een zeer sterke instroom
geweest in de middenbouwgroep. Zoals het nu lijkt starten we het volgende schooljaar
met ongeveer 20 leerlingen meer dan bij aanvang van dit schooljaar (93 leerlingen). Op
teldatum 1-10-2018 was het leerlingenaantal 99. In juni 2019 zitten we op 116, met
alweer een groot aantal nieuwe inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar.

In totaal zijn er dit schooljaar 26 nieuwe leerlingen op school gestart. Er is op een
gegeven moment een leerlingenstop ingesteld om de rust voor de leerlingen te kunnen
bewaren. 1 leerling heeft in schooljaar 2018-2019 een verwijzing SBO gekregen, en zal
hier schooljaar 2019-2020 starten. 3 leerlingen zijn in de loop van het schooljaar
verhuisd.

10 16 5 9 13 15 15 16 99

Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen:

Gezien de kleine groepen in de middenbouw en de verwachte instroom bij de kleuters is
er voor dit schooljaar gekozen voor 2 kleutergroepen 1/2, 1 groep 3/4/5 en 2 groepen
6/7/8.

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 9 (2 mannen en 7 vrouwen) Vanaf januari 2019 is er een extra onderwijsassistent aangesteld om in de grote
middenbouwgroep de leerkracht te kunnen ondersteunen.

Voor de pop's is er stichtingsbreed een instrument ingevoerd. Het betreft COO7, een
instrument waarmee klassenbezoeken, zelfevaluaties, POP's, beoordelingsgeprekken
etc gestructureerd en planmatig gevolgd/gevoerd worden. In 2019-2020 wordt hier
structureel mee gewerkt, dit schooljaar is gebruikt om de (on)mogelijkheden van het
programma te ontdekken en wegwijs te raken met alle instrumenten die het programma
biedt.

Aantal medewerkers OOP 2 (0 mannen en 2 vrouwen)

Aantal uitstromers 2

Aantal nieuwkomers 1

Aantal BHV-ers 3

Aantal geplande FG's 7 Aantal uitgevoerde FG's 8

Aantal geplande BG's 0 Aantal uitgevoerde BG's 0

Aantal geplande POP's 7 Aantal uitgevoerde POP's 7
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Kwaliteitszorg De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces. groot

GD2 Leerstofaanbod De school heeft een specifiek aanbod om sociale competenties te ontwikkelen. groot

GD3 Afstemming De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. groot

GD4 Opbrengsten De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen tenminste op het niveau dat op grond van de
kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.

groot
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Uitwerking GD1: De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces. Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Thema Kwaliteitszorg We zien bij rekenen een stijging van 15% bij het aantal leerlingen dat scoort op of boven
de verwachting. Het volgen van een opleiding, toegespitst op de specialisatie lijkt dus
absoluut een positieve invloed te hebben op de resultaten van de leerlingen.

Bij de eindopbrengsten heeft 83% van de leerlingen op of boven de verwachting
gescoord. Van de 3 leerlingen die beneden verwachting hebben gescoord zat 1 leerling
2 punten (349 ipv 351) en 2 leerlingen 3 punten (348 ipv 351) van het scoren binnen
verwachting af.

De analyses van de opbrengsten staan allen beschreven in de documenten analyse
tussenopbrengsten, analyse eindopbrengsten en analyse eindronde. Deze documenten
zijn toegevoegd als bijlage aan dit jaarverslag.

De evaluatie van het onderwijsleerproces is een vast element binnen de school en dit is
stevig geborgd.

Resultaatgebied Leerlijnen

Gewenste situatie (doel) 75% van de leerlingen scoort op of boven de verwachting
op begrijpend lezen, spelling en rekenen en wiskunde.

Activiteiten (hoe) De coaches volgen de leerlingen kritisch op het behalen
van de leerdoelen. 
Instructies vinden plaats op basis van instructiebehoefte
van de leerlingen. 
Onderzoeken of huidige leerlingvolgsysteem wel meest
geschikte is, passend bij huidige onderwijsconcept.
Eventueel uitnodigen vertegenwoordiger ander LVS.

Consequenties organisatie Meer instructiemomenten inplannen voor de vakgebieden. 
Curriculum kritisch analyseren en aanpassen waar nodig.

Consequenties scholing Ondersteuning vanuit Scoolsuite inzetten. 
Verdere professionalisering van de vakspecialisten.

Betrokkenen (wie) team en directie

Plan periode wk

Eigenaar (wie) team, IB-er, directie

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Per semester in teamvergadering bespreken. Januari en
Mei klassenbezoeken. Oktober t/m februari onderzoek
leerlingvolgsysteem.

Borging (hoe) In januari 2019 klassenbezoek. Functioneringsgesprek
n.a.v. bezoek in januari. POP's aanvullen/herschrijven
n.a.v. dit FG. In mei klassenbezoek met ontwikkeling t.a.v.
POP als centraal punt. 
Diepteanalyse middenronde en eindronde, gekoppeld aan
NSCCT voor inzichtelijk maken leerrendement.
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Uitwerking GD2: De school heeft een specifiek aanbod om sociale competenties te
ontwikkelen.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
afgerond

Thema Leerstofaanbod Schooljaar 2017-2018 is afgesloten met een presentatie van judo in de klas. Op 31
oktober 2018 is er een informatieve presentatie geweest van een vertegenwoordiger van
Kwink. Hier is een proefaccount voor geactiveerd zodat alle leerkrachten de lessen goed
konden bekijken en een aantal proeflessen konden geven.

Ervaringen van deze lessen zijn gedeeld in de vergadering van januari. Op basis van
deze ervaringen is besloten Kwink in te voeren in de school. Positief hieraan is dat de
methode al vanaf groep 1 gegeven kan worden. Het rooster is aangepast en alle
leerkrachten geven tweewekelijks de lessen (schoolbreed binnen hetzelfde thema) aan
de groepen.

Evaluatie april zeer positief. Leerlingen zijn enthousiast en betrokken bij de lessen.
Aandachtspunt is de inhoud van de les. Een goede voorbereiding is absoluut
noodzakelijk, want de lessen vragen soms wel om kleine aanpassingen zodat het zo
goed mogelijk aansluit bij de groep. Ook wordt opgemerkt dat het belangrijk is de
jaarplanning van de thema's te delen met de vakleerkracht HVO zodat ze hier ook
rekening mee kan houden/op in kan spelen tijdens haar lessen.

Gerelateerde verbeterpunten

Resultaatgebied Implementatie van een methode sociaal-emotionele
ontwikkeling

Gewenste situatie (doel) De school heeft de nieuwe SEO-methode in alle groepen
ingevoerd. 
De lessen SEO staan structureel ingeroosterd.

Activiteiten (hoe) Inplannen SEO-lessen in het rooster

Consequenties organisatie Roostermakers moeten workshoprondes SEO invoeren.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 40, 3, 15 en 28

Eigenaar (wie) Team

Kosten (hoeveel) circa 1500 op jaarbasis

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Teamvergadering oktober 2018, januari, april en juli 2019

Borging (hoe) Per kwartaal in de teamvergadering bespreken hoe de
implementatie verloopt. Uitwisselen ervaring, kennisdelen.
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Uitwerking GD3: De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op
verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
naar volgend jaar

Thema Afstemming Het compleet aangepaste curriculum is dit jaar steeds weer kritisch bekeken. Voor de
groepen 3 t/m 8 is het curriculum naar tevredenheid ingezet. Kleine aanpassingen zijn
en blijven noodzakelijk om het curriculum actueel te houden.

Om binnen de verschillende vakgebieden de leerdoelen aan te kunnen bieden is er voor
onder andere rekenen en taal gekozen voor de aanschaf van Gynzy. Deze adaptieve
software is zo ingericht dat kinderen aan lossen leerdoelen kunnen werken. Wel gaat
Gynzy uit van de doelen die voorwaardelijk zijn om een volgend doel te kunnen halen.
Zeker voor rekenen is deze software erg waardevol. De leerlingen kunnen geen
belangrijke doelen overslaan en zo verderop in het leerproces vastlopen. Voor de
implementatie van Gynzy staat er voor 22 augustus een teamscholing gepland.

Ondersteuning vanuit O4NT is er niet meer. Tweemaandelijks gaat de directeur (D.
Wiersma) naar een directiebijeenkomst van scholen voor gepersonaliseerd onderwijs.
Hier staat het delen van kennis centraal. Samen is er een studiedag georganiseerd, en
ook voor 1 november 2019 staat er weer een studiedag gepland. Streven is met elkaar
een vereniging te starten (GO scholen) om binnen Nederland scholen en kennis te
kunnen bundelen.

Vakspecialisten zijn deels begonnen met professionalisering. De rekenspecialist volgt
een HBO+ opleiding, de begrijpend lezen specialist heeft een aantal middagen een
cursus gevolgd en de kleuterjuffen hebben allen de cursus 'met sprongen vooruit'
gevolgd.

Voor de kleuters zijn we in schooljaar 18-19 begonnen het curriculum per semester uit te
werken op het gebied van taal en rekenen. Ook deze leerlijnen zullen straks in de
software worden ingelezen. Dan kan er vanaf groep 1 gewerkt worden met PLP's
(persoonlijke leerplannen) en is er van de gehele schoolontwikkeling inzichtelijk hoe een
leerling zich binnen de leerdoelen (heeft) ontwikkelt.

De basis staat inmiddels stevig. Voor volgend jaar moet deze verder uitgebouwd
worden, waarbij de focus vooral op de beter presterende leerlingen moet gaan liggen.
We scoren ver boven verwachting bij de leerlingen met een benedengemiddeld en
gemiddeld leerpotentieel. Bij de leerlingen met een bovengemiddeld leerpotentieel zien
we dat we er nog niet vaak genoeg uit halen wat er in zit. Er is momenteel een grote
verschuiving binnen de populatie, wat de noodzaak brengt om volgend jaar direct de
focus te leggen op deze bovengemiddelde leerlingen.

Resultaatgebied Leerlijnen

Gewenste situatie (doel) De school beschikt over leerlijnen voor de diverse
vakgebieden. 
Per vakgebied zijn de leerlijnen verdeeld over de groepen
en per groep in semesters

Activiteiten (hoe) 1. Opstellen van de leerlijnen 
2. Per leerlijn de leerstof verdelen over de groepen 
3. Per groep de leerstof verdelen in semesters

Consequenties organisatie Curriculum per semester analyseren en daar waar nodig
aanpassen.

Consequenties scholing Gebruik maken van de ondersteuning van O4NT. 
Verdere professionalisering van verschillende
vakspecialisten.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Team

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Per semester in teamvergadering analyseren

Borging (hoe) Per semester bespreken hoe e.e.a. verloopt en daar waar
nodig aanpassingen doen.
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Uitwerking GD4: De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool
liggen tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de
leerlingenpopulatie mag worden verwacht.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
afgerond

Thema Opbrengsten De ontwikkeling van de kinderen en het aanpassen van de lesstofinhoud op basis van
wat we van de kinderen mogen verwachten vond het team niet gestructureerd en
onderbouwd genoeg. Er is gekozen voor de aanschaf van de NSCCT (Niet Schoolse
Cognitieve Capaciteiten Test). Deze test wordt jaarlijks afgenomen in groep 4 t/m 8.
Hiermee wordt gekeken wat het leerpotentieel van de leerlingen is en in hoeverre zij zich
voldoende ontwikkelen t.o.v. dit potentieel. De eerste afname is in mei 2018 geweest.
Op 11 juli 2018 is er een scholing geweest voor al het personeel over het leren
analyseren van de gegevens en het bepalen van actiepunten ten aanzien van de
behaalde scores. In schooljaar 2018-2019 zal het onderwijsaanbod gericht op de
leerlingenpopulatie moeten worden toegespitst.

Evaluaties van de tussen en eindopbrengsten laten zien dat we voor een groot deel van
de kinderen de opbrengsten ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken
van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden halen. Bij de bovengemiddeld
scorende leerlingen zien we echter dat dit nog niet altijd het geval is. De NSCCT heeft
ons erg geholpen dit inzicht te krijgen. Voor volgend jaar staat dit als allereerste
verbeterpunt geagendeerd, met hoge urgentie!

Dit resultaatgebied wordt op afgerond gezet, aangezien het verbeterpunt van de
opbrengsten op grond van de kenmerken van de leerlingpopulatie al is beschreven bij
het resultaatgebied leerlijnen en meegenomen wordt naar volgend jaar –> het nieuwe
schoolplan 2019-2023

Resultaatgebied Voldoende tussen en eindopbrengsten

Gewenste situatie (doel) De eindopbrengsten liggen ten minste op het niveau dat op
grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie
verwacht mag worden. 
Voor groep 4 t/m 8 de ambitie om minimaal 75% van de
leerlingen op of boven verwachting te laten scoren op
begrijpend lezen, spelling en rekenen en wiskunde.

Activiteiten (hoe) Tijd: t/m april in groep 8 veel onderwijstijd besteden aan de
basisvakken. 
Analyse: de januari toetsen gebruiken voor het inzichtelijk
maken welke onderdelen van de basisvakken t/m april extra
inzet vragen. 
Afname NSCCT voor het inzicht krijgen in leerpotentieel
van de leerlingenpopulatie.

Consequenties organisatie Jaarlijks afnemen NSCCT 
Opbrengsten van de groepen 4 t/m 8 op de cito-toetsen
koppelen aan de NSCCT.

Consequenties scholing Scholing NSCCT: Analyseren en evalueren van de NSCCT
resultaten icm de cito.

Betrokkenen (wie) ib-er leerkracht groep 8

Plan periode wk

Eigenaar (wie) team, IB-er, directie

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Na de citorondes in januari en mei

Borging (hoe) In schooljaar 2018-2019 zorgen voor extra
instructiemomenten voor het leerjaar 8. 
Diepteanalyse middenronde en eindronde, gekoppeld aan
NSCCT: hierbij kijken naar leerrendement. Aanpassen
curriculum/instructiemomenten daar waar nodig.
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Kengetallen - Leerlingen

Omschrijving Waardering

Aantal leerlingen totaal (einde cursusjaar) 116 (ruim) voldoende

Aantal leerlingen eraf (loop cursusjaar) 3

Aantal leerlingen erbij (loop cursusjaar) 26 goed / uitstekend

Aantal verwijzingen naar SO-SBO 1

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

In totaal zijn er dit schooljaar 26 nieuwe leerlingen op school gestart. Er is op een gegeven moment een leerlingenstop ingesteld om de rust voor de leerlingen te kunnen bewaren.
1 leerling heeft in schooljaar 2018-2019 een verwijzing SBO gekregen, en zal hier schooljaar 2019-2020 starten. 3 leerlingen zijn in de loop van het schooljaar verhuisd. De 26
nieuwe leerlingen betreft: -Instroom 4 jarigen: 11 -Instroom groep 1: 2 -Instroom groep 2: 3 -Instroom groep 3: 1 -Instroom groep 4: 5 -Instroom groep 5: 3 -Instroom groep 7: 2 -
Instroom groep 8: 1

Voor schooljaar 2019-2020 zijn de eerste aanmeldingen (12 leerlingen in diverse groepen, waarvan de meeste bij aanvang schooljaar starten) al binnen.
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten De cursus 'met sprongen vooruit' is door de leerkrachten gevolgd en afgerond. Er is een
grote box met materialen besteld na afloop van de cursus. Deze materialen worden
structureel ingezet in de kleutergroepen. De rekenspecialist heeft het tussenassessment
met een beoordeling 'goed' afgerond en is nu bezig met het uitwerken van het
rekenbeleid voor groep 1 t/m 8. In november wordt de opleiding afgerond. In navolging
van de cursus bij de kleuters en de opleiding tot rekenspecialist is er gekozen
gezamenlijk naar de masterclass 'doorgaande lijn groep 2-3' te gaan om zo binnen
school (eerst op het gebied van rekenen) hier een beleid op te kunnen maken.

Met sprongen vooruit Kleuterjuffen 4 dagdelen in 2018-
2019

2100

Scholing specialist
begrijpend lezen en
regiobijeenkomst lesson
up

begrijpend
lezen
specialist

3 dagen cursus, 1
dag
regiobijeenkomst in
2018-2019

575

Post HBO-scholing
rekenspecialist

rekenspecialist 2018-2019 2350

Een soepele overgang
van groep 2 naar groep
3

Mirjam, Silvia,
Jolanda en
Marco

Mei 2019 Bureau
meesterschap

400

Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Zie bijlagen met de uitwerkingen van de betreffende zelfevaluaties per maand
(uitwerking april 2019).

Wereldorientatie Team en
directie

April
2019

Kunstzinnige vorming Team en
directie

April
2019

Bewegingsonderwijs Team en
directie

April
2019

Wetenschap en techniek Team en
directie

April
2019

Engelse taal Team en
directie

April
2019

Friese Taal Team en
directie

April
2019

Gebruik leertijd Team en
directie

April
2019
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Actieve en zelfstandige leerhouding van de
kinderen

Team en
directie

April
2019

Zorg en begeleiding Team en
directie

April
2019

Passend onderwijs Team en
directie

April
2019

Opbrengstgericht werken Team en
directie

April
2019

Opbrengstgericht werken Team en
directie

April
2019

Opbrengsten Directie/IBer April
2019

Sociale en fysieke veiligheid Team en
directie

April
2019

Kwaliteitszorg Team en
directie

April
2019
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Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Zie bijlagen met de uitwerkingen van de betreffende tevredenheidsonderzoeken.

Nieuwe actiepunten voor 2019-2020:

Tevredenheidsonderzoek ouders: -Een korte vragenlijst maken. In de MR vergadering
van oktober/november zal er gezamenlijk een vragenlijst opgezet worden.
-De vragenlijst wel online afnemen (ook voor scoring handig) maar wel ruimte voor
toelichtingen bieden (scoring/nuancering wel lastiger daardoor) -Tijdens de
gespreksrondes in januari iPad’s neerzetten in de school. Ontvangst van ouders met
koffie/thee en vragen om ter plekke (voor/tussen/na de gesprekken) de (korte!) digitale
vragenlijst anoniem in te vullen.

Tevredenheidsonderzoek leerlingen:

-Rots en water training voor groep 7. -Schooljaar 2019-2020 starten met de
leerlingenraad. In de aanloop hier naartoe (periode april-juli 2019) met team
onderzoeken en besluiten welke vorm we hieraan willen geven.

Tevredenheidsonderzoek leerkrachten: -Tot aan de zomervakantie een leerlingenstop in
de groepen 3 t/m 8. In geval van verhuizingen moet kritisch gekeken worden naar
eventuele toelating.

Tevredenheidsonderzoek ouders Ouders Maart 2019

Tevredenheidsonderzoek leraren Team Maart 2019

Tevredenheidsonderzoek leerlingen Leerlingen Maart 2019

OBS De Steven
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting Renovatie dak staat gepland. Offerte aanvragen.
Schoolplein moet aangepakt.

Dak deels aangepakt. Schoolplein loopt erg stroperig. Volgend jaar direct werkgroep
oprichten en meer vaart in de plannen/aanpak.

TSO-BSO NSA door CIOS-studenten voortzetten. Contact BSO
onderhouden, nieuwsbrieven publiceren op site.

Naschoolse activiteiten worden ongeveer tweemaandelijks georganiseerd. Nog geen
duidelijke link met BSO. Volgend jaar mogelijkheden tot vorming IKC onderzoeken.

Sponsoring September bespreking met vertegenwoordiger die kan
helpen met eventuele sponsoring van plein.

Mogelijkheden worden nog steeds onderzocht. Subsidie vanuit gemeente mogelijk maar
hoogte wordt pas in de loop van 2019 bekend gemaakt. Gesprekken met gemeente zijn
geweest. In nieuwe schooljaar wordt dit verder uitgewerkt.

MR Vergaderingen volgens jaarplanning 5x per jaar. Werken volgens het jaarplan MR werkt plezierig. Wel moet kritisch gekeken worden naar
de verdeling van de structurele onderwerpen. Directie merkt dat bepaalde onderwerpen
te vroeg geagendeerd staat in het (zelf aangemaakte) overzicht. Hierdoor zijn zaken nog
niet duidelijk genoeg om instemming te vragen, of kunnen documenten nog niet
aangeleverd worden.

Peuterspeelzaal/kleuters Verbinding tussen peuters en kleuters vergroten. Meer
samenwerken, kijken hoe concept richting kleuters/peuters
doorgevoerd kan worden.

De verbinding met peuters/kleuters heeft een mooie ontwikkeling doorgemaakt. De
leerkrachten werken veel samen. Kleuters gaan eens even bij de peuters spelen, en
peuters mogen al eens even bij de kleuters kijken. We merken inmiddels dat vrijwel alle
peuters die naar de peuterspeelzaal hier gaan, zich ook inschrijven op de Steven. Bij de
peuters is er na de zomervakantie een wachtlijst voor sommige dagen. Dit hebben ze
nog nooit eerder meegemaakt. De samenwerking lijkt positief ontvangen te worden! Ook
tijdens gesprekken met ouders van peuters wordt dit aangegeven.
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INLEIDING 
De diepte-analyse wordt gemaakt om vanuit de huidige situatie de doelstellingen op 
schoolniveau te kunnen evalueren en zo nodig aan te passen. Daarnaast is het een 
hulpmiddel bij het opstellen en/of evalueren van verbeterplannen op schoolniveau. 
 
De diepte-analyse wordt jaarlijks naar aanleiding van de afname van de M-toetsen gemaakt. 
Na de afname van de E-toetsen wordt er een evaluatieverslag gemaakt, hierin worden de 
interventies naar aanleiding van de zorgsignalen, zoals vermeld in voorliggend document, 
geëvalueerd. 
 
Deze diepte-analyse is gebaseerd op de Cito midden opbrengsten schooljaar 2018-2019 van 
obs de Steven. De rapportage heeft betrekking op de gegevens van de toetsen uit het 
Leerlingvolgsysteem van januari 2018. Het Cito LOVS wordt vanaf schooljaar 2016 (ontstaan 
obs de Steven) gebruikt. De beide scholen die gefuseerd zijn tot de Steven gebruikten ook 
Cito LOVS. 
 
De zorgsignalen uit deze diepte-analyses zijn met de vakspecialisten besproken in de 
opbrengstenvergaderingen in de week van 5 t/m 10 februari. De conclusies uit deze 
diepteanalyse zijn uitgangspunten voor verbeteringen of veranderingen in het 
onderwijsleerproces van de school en worden opgenomen in het schoolplan. 
 
De toets analyses op groepsniveau zijn doorgesproken met de betreffende 
groepsleerkrachten en de interne begeleider tijdens de groepsbesprekingen van begin 
februari 2018. Specifieke interventies die betrekking hebben op groepsniveau staan vermeld 
in de planningsdocumenten van de groep. 
 
De diepte-analyse bevat drie hoofdstukken die hieronder kort worden toegelicht: 
 
Hoofdstuk 1 
Leerlingpopulatie en schoolnormen 
In dit hoofdstuk worden de specifieke kenmerken van de leerlingpopulatie genoemd die van 
invloed zijn voor het vaststellen van onze schoolnormen. In dit hoofdstuk vindt u een 
overzicht van de schoolnormen. 
 
Hoofdstuk 2 
Matrix opbrengsten 
In dit hoofdstuk vindt u de Matrix, dit is een overzicht van de resultaten per groep en per 
vakgebied in vaardigheidsscores afgezet tegen de opgestelde norm van de school, het 
landelijke gemiddelde. 
 
Hoofdstuk 3 
Diepte-analyse  
In dit hoofdstuk wordt met behulp van de dwarsdoorsnede een totaalbeeld gegeven van alle 
toetsresultaten op schoolniveau. De zorgsignalen die in deze dwarsdoorsnede zichtbaar zijn, 
worden in dit hoofdstuk nader geanalyseerd. Na de analyse worden de conclusies en de 
afspraken voor het vervolg beschreven. 
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LEERLINGPOPULATIE EN SCHOOLNORMEN 
Op obs de Steven zijn op teldatum 01-10-2018 12% gewichtsleerlingen. Hierbij zijn er een 
aantal groepen die drukken op dit percentage. De huidige groep 7 heeft een 
gewichtspercentage van 27%. In groep 8 is het gewichtspercentage 19%.  
Er zijn 5 leerlingen met dyslexie (2 in groep 4; 17 %, 3 in groep 7; 20%) en van 5 leerlingen 
ligt het IQ lager dan 85 (1 in groep 5 (TIQ 82), 2 in groep 7 (TIQ 70 en TIQ 81), 1 in groep 8 
(TIQ 84) Veel leerlingen, vooral in de bovenbouw, komen uit (eenouder)gezinnen waarvan 
ouders laagopgeleid zijn, er scheidingsproblematiek heerst of waar veilig thuis ingeschakeld 
is (geweest). Van alle leerlingen op school is bijgehouden of er een psychologisch onderzoek, 
een AB-consultatie, externe hulpverlening (SMW, dyslexie-training, Kinnik etc) of een 
melding van veilig thuis is geweest. Een aantal groepen hebben bovenmatig veel leerlingen 
waarover zorg is, op cognitief en/of emotioneel gebied. Concreet houdt dit in: 
Groep 4: 6 van de 12 leerlingen hebben een aantekening in het overzicht. 
Groep 7: 7 van de 15 leerlingen hebben een aantekening in het overzicht. 
Groep 8: 6 van de 17 leerlingen hebben een aantekening in het overzicht. 
 
Er is momenteel een sterk groeiende instroom in de groepen 4 t/m 8. In groep 4 zijn de 
afgelopen 2 jaar 7 nieuwe leerlingen (groep bestaat nu uit 60% nieuwe leerlingen) 
ingestroomd, waarvan 5 dit schooljaar. Drie van deze leerlingen kwamen met grote 
leerachterstanden op school (1 in september 2018, 2 in oktober 2018), een andere leerling is 
onder begeleiding van een psycholoog i.v.m. thuisproblemen/scheidingsproblematiek. 
Groep 5 heeft een 5 nieuwe leerlingen erbij gekregen in de afgelopen 2 jaar (groep bestaat 
nu uit 32% nieuwe leerlingen). Twee van deze leerlingen komen uit het buitenland (instroom 
oktober 2018 en januari 2019) en hebben Engelstalig onderwijs gevolgd. Door de hoge 
instroom in de afgelopen twee jaar (23 leerlingen, los van kleuterinstroom, is 21% van de 
complete schoolpopulatie) is het bijzonder lastig schoolnormen vast te stellen. Sommige 
groepen zijn in een half schooljaar verdubbeld. Uiteraard is het streven alle kinderen te laten 
scoren naar vermogen, maar wanneer kinderen met achterstanden binnenkomen zijn 3 
onderwijsmaanden niet voldoende om dit te bewerkstelligen. Dit drukt echter wel op de 
resultaten en laten een negatiever beeld zien dan gewenst. De groepen voor wie dit betreft 
zijn in de groepsanalyses ook geanalyseerd op ‘nieuwe groepssamenstelling’ en op 
‘groepssamenstelling Eindronde’ om te kunnen zien of de leerlingen die volledige 
onderwijsaanbod op school hebben ontvangen wel zijn gegroeid naar of boven aanbod.  
 
De schoolnormen voor de verschillende vakgebieden zijn niet vastgesteld na een analyse van 
de resultaten over de afgelopen drie jaar. Dit is door hoge instroom vrijwel onmogelijk en 
geven een vertekend beeld van de situatie. We gebruiken ook dit jaar weer als norm dat de 
gehele groep in vaardigheidsniveau is gestegen naar aanbod (minimale VS-groei die vereist is 
van eind naar midden afname om geen grotere achterstanden te ontwikkelen). Hierbij laten 
we instroom van leerlingen die met grote achterstand op school komen en slechts 1 of 
enkele maanden onderwijs op de Steven hebben gevolgd gewoon in de groepsresultaten 
zitten. In mei zullen deze leerlingen van groep 4 t/m 8 ook een NSCCT-afname krijgen, wat 
de resultaten voor ons beter analyseerbaar maakt. Wij analyseren nu dan ook vooral m.b.v. 
de NSCCT, en niet met behulp van de CITO. Daarnaast zijn wij als partnerschool aangesloten 
bij DIA, omdat wij denken dat deze toetsen kwalitatief beter zijn en ons een beter 
beeld/inzicht kunnen geven op/in de resultaten. Helaas nemen we deze toetsen pas in maart 
af, dus kunnen we die niet in dit document verwerken.  
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Overzicht schoolnormen 

Technisch 
lezen 

1. Voor het vakgebied technisch lezen streven we ernaar dat de 
gewenste groei in vaardigheidsscore op groepsniveau, t.o.v. de 
eerder behaalde vaardigheidsscore van de groep, behaald zou 
moeten zijn om in ieder geval groei naar aanbod te hebben, en 
2. streven we ernaar dat minimaal 40% van de leerlingen niveau A of B 
behaalt, ongeveer 20% van de leerlingen behaalt niveau C en 
maximaal 40% van de leerlingen behaalt niveau D of E.  

Begrijpend 
lezen 

1. Voor het vakgebied begrijpend lezen streven we ernaar dat de 
gewenste groei in vaardigheidsscore op groepsniveau, t.o.v. de 
eerder behaalde vaardigheidsscore van de groep, behaald zou 
moeten zijn om in ieder geval groei naar aanbod te hebben, en 
2. streven we ernaar dat minimaal 40% van de leerlingen niveau A of B 
behaalt, ongeveer 20% van de leerlingen behaalt niveau C en 
maximaal 40% van de leerlingen behaalt niveau D of E.  

Rekenen en 
Wiskunde. 

1. Voor het vakgebied rekenen en wiskunde streven we ernaar dat de 
gewenste groei in vaardigheidsscore op groepsniveau, t.o.v. de 
eerder behaalde vaardigheidsscore van de groep, behaald zou 
moeten zijn om in ieder geval groei naar aanbod te hebben, en 
2. streven we ernaar dat minimaal 40% van de leerlingen niveau A of B 
behaalt, ongeveer 20% van de leerlingen behaalt niveau C en 
maximaal 40% van de leerlingen behaalt niveau D of E.  

Spelling  
 

1. Voor dit vakgebied streven we ernaar dat de gewenste groei in 
vaardigheidsscore op groepsniveau, t.o.v. de eerder behaalde 
vaardigheidsscore van de groep, behaald zou moeten zijn om in 
ieder geval groei naar aanbod te hebben, en 
2. streven we ernaar dat minimaal 40% van de leerlingen niveau A of B 
behaalt, ongeveer 20% van de leerlingen behaalt niveau C en 
maximaal 40% van de leerlingen behaalt niveau D of E. 

 
Resultaten schoolnormen 
De schoolnormen per vakgebied zijn gedeeltelijk behaald. 
Technisch lezen: Alleen groep 7 schoolnorm gehaald. 
Begrijpend lezen: Alleen groep 4 schoolnorm gehaald. 
Rekenen: groep 5 en groep 8 onder schoolnorm. 
Spelling: groep 4, 5 en 6 onder schoolnorm. 
Woordenschat: groep 8 onder schoolnorm.  
 
Conclusie en doelstelling voor de volgende periode 
 
De populatie op de Steven laat een voorzichtige verschuiving zien. Door hoge instroom zien 
we het percentage gewichtsleerlingen dalen. Op 1 oktober 2017 waren er 15% 
gewichtsleerlingen, op 1 oktober 2018 nog 12%. De meeste gewichtsleerlingen zitten in 
groep 7 en 8. Groep 4 is een groep met een groot percentage zorgleerlingen en/of 
gewichtsleerlingen. Deze verschuiving in de populatie maakt de noodzaak in aanpassing van 
het onderwijs voor sterkere leerlingen alleen maar groter.  
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Op school hanteren we een cyclus m.b.t. gesprekken en klassenbezoeken. Alle leerkrachten 
zijn in het bezit van een POP en krijgen 2x per jaar een aangekondigd klassenbezoek, 
waaraan ook een lesbeoordeling is gekoppeld. Alle leerkrachten hebben vorig schooljaar en 
dit schooljaar meegedaan in de cyclus. Op 1 leerkracht na heeft iedereen een 
(ruim)voldoende beoordeling gekregen. 1 leerkracht is onvoldoende beoordeeld. Ook een 2e 
lesbezoek bleek onvoldoende. Een 3e lesbezoek, door bureau meesterschap, gaf wederom 
een onvoldoende beoordeling. Deze leerkracht heeft het vakgebied begrijpend lezen als 
specialisme wat een verklaring voor de steeds verder dalende resultaten begrijpend lezen 
kan zijn.  
 
Het werken met de vaste zorggroepen, waarbij de vakspecialist samen met de 
onderwijsassistent verantwoordelijk is voor het onderwijs aan de zwakkere leerlingen heeft 
een positief resultaat. 100% van deze leerlingen scoren inmiddels op of (ver) boven wat van 
hen mag worden verwacht. Voor volgend jaar zou formatief gezien een onderwijsassistent 
niet meer binnen ons formatiebudget passen, wat hoogstwaarschijnlijk als direct gevolg zal 
hebben dat wij binnen deze groep leerlingen volgend jaar niet meer 100% zullen scoren.  
 
De komende periode moet er kritisch onderzocht worden op welke manier wij begrijpend 
lezen aan gaan bieden. De materialen en het remediërende programma dat DIA aanbiedt 
gaan we aanvragen. Hier gaan we de komende periode kritisch naar kijken en onderzoeken 
of dit binnen ons onderwijssysteem zou kunnen passen. Hierbij gaan we ook andere scholen 
binnen GO betrekken. Hoe geven zij het begrijpend lezen binnen het gepersonaliseerd 
onderwijs vorm, welke materialen hanteren zij en wat heeft dit voor invloed op de 
leerresultaten gehad.  
 
Zolang wij nog geen 2e NSCCT-score hebben, om het leerpotentieel te kunnen bevestigen, 
handhaven we de schoolnorm van stijging van minimaal de vaardigheidsgroei die nodig is 
om achterstanden niet verder op te laten lopen. Ook hebben we nu een leerlingestop in de 
groepen 3 t/m 8 waardoor het voor ons voor de eerste keer in het bestaan van de Steven 
wellicht mogelijk zou kunnen zijn om te kijken hoe de leerlingen op 2 achtereenvolgende 
toetsmomenten scoren. Sinds de afname in januari zijn er slechts 2 nieuwe leerlingen in 
groep 7 ingestroomd. De overige groepen hebben leerlingen die dus alle maanden bij ons op 
school les hebben gekregen. Hierdoor kunnen we dan eindelijk eens zien wat ons lesaanbod 
daadwerkelijk oplevert zonder dat er steeds grote veranderingen in groepssamenstelling 
zijn. 
 
Wij streven ernaar dat binnen 5 jaar alle specialisten van de basisvakken spelling, rekenen, 
begrijpend lezen en taal minimaal een post-HBO-opleiding hebben afgerond, of op zijn minst 
zijn gestart met het volgen van een opleiding op dit niveau, binnen hun specialisatie. Het 
volgen van een opleiding van dit niveau geeft een positieve impuls aan de resultaten.   
 
Schoolbreed zal er gezocht worden naar een teamscholing die de leerkrachten meer richting 
geeft aan het onderwijsaanbod aan de bovengemiddelde en goede leerlingen. 
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MATRIX  
De resultaten worden per vakgebied en per groep aan de hand van de schoolnorm en/of 
landelijke norm getoetst en in de onderstaande matrix ingevuld. 
 
Behaalde norm school wordt groen gekleurd en niet behaalde normen rood. Bij VS M is het 
gehaalde landelijke gemiddelde groen gescoord, het niet gehaalde landelijk gemiddelde 
rood. De groei in VS is bij voldoende groei t.o.v. norm groen, bij onvoldoende groei rood. 
 
 

Groep Toetsnaam Aantal 
lln. 

Deelname 
lln. 

Percentage 
A en B 

Percentage 
D en E 

Vs M Norm  
School 

LG ’19 

2 Taal voor kleuters 14 13 62 % 23 % 63.6 B 62.8 62.8 

2 Rekenen voor kleuters  14 14 57 % 14 % 84.9 A 80.8 80.8 

*Voor de kleuters wordt het landelijk gemiddelde als schoolnorm gehanteerd. 
 
 

Groep Toetsnaam Aantal 
lln. 

Deelname 
lln. 

Percentage 
A en B 

Percentag
e D en E 

Vs M Norm 
School 

LG ‘19 

3 TL leestechniek 6 6 67 % 17 % 164.3 B 162 162 

4 TL leestempo 12 12 58 % 33 % 58.7 C 
+18.5 

63.2 
+23 

59 

5 TL leestempo 15 15 47 % 7 % 86.6 C 
+9.3 

95.9 
+19 

91 

6 TL leestempo 15 15 47 % 33 % 114.3 B 
+10.3 

123.4 
+19.4 

113 

7 TL leestempo 15 15 20 % 27 % 122.5 
+12.5 

119.2 
+9.2 

124 

8 TL leestempo 17 17 65 % 12 % 172.3 A 
+6.8 

185.5? 
+20? 

146 

*Voor groep 3 wordt het landelijk gemiddelde als schoolnorm gehanteerd. 
 
 

Groep Toetsnaam Aantal 
lln. 

Deelname 
lln. 

% op of 
boven 
1F  

Percen-     
tage A 
en B 

Percen-     
tage D 
en E 

Vs M Norm 
School 

LG ‘19 

4 Begrijpend lezen 3.0 12 12  50 % 17 % 141.3 A 
+35 

125.1 
+18.8  

133.4 

5 Begrijpend lezen 3.0 16 15  27 % 40 % 146.6 D 
+12.7 

149.9 
+16 

154.3 

6 Begrijpend lezen 3.0 15 15 0 % 26 % 54 % 158.4 E 
+9.5 

162.1 
+13.2 

173.7 

7 Begrijpend lezen 3.0 15 15 46 % 14 % 66 % 170.4 E 
-3.2!!! 

184.9 
+11.3 

189 

8 Begrijpend Lezen 3.0 17 17 100 % 47 % 29 % 204.5 C 
+6.6 

209.9? 
+12? 

205 
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Groep Toetsnaam Aantal 
lln. 

Deelname 
lln. 

% op of 
boven 
1F 

Percen-     
tage A 
en B 

Percen-     
tage D 
en E 

Vs M Norm 
School 

LG ‘19 

3 Rekenen & Wisk 3.0 6 6  50 % 33 % 121.3 B 114.7 114.7 

4 Rekenen & Wisk.3.0 12 12  42 % 33 % 154.6 D 
+30.2 

148.4 
+24 

161.9 

5 Rekenen & Wisk.3.0 16 15  27 % 60 % 186.5 E 
+14.8 

193.4 
+21.7 

202.1 

6 Rekenen & Wisk.3.0 15 15 7 % 61 % 26 % 226.9 C 
+15.9 

225 
+14 

227.4 

7 Rekenen & Wisk.3.0 15 15 47 % 33 % 47 % 239.3 E 
+13,5 

238.8 
+13 

251 

8 Rekenen & Wisk.3.0 17 16 75 % 37 % 44% 265.5 E 
+15.2 

273.3? 
+23? 

274 

*Voor groep 3 wordt het landelijk gemiddelde als schoolnorm gehanteerd. 
 
 

Groep Toetsnaam Aantal  
lln. 

Deelname 
lln. 

Percentage 
A en B 

Percentage 
D en E 

Vs M Norm 
School 

LG ’19 

3 Spelling 3.0  6 6 50 % 17 % 156.0 B 145.1 145.1 

4 Spelling 3.0 12 12 42 % 33 % 231.3 C 
+28.4 

241.1 
+38.2 

237 

5 Spelling 3.0 16 15 60 % 20 % 299.5 B 
+3.6 

328.1 
+32.2 

295.4 

6 Spelling 3.0 15 15 27% 34% 307.9 D 
+5.6 

308.9 
+6.6 

316.9 

7 Spelling 3.0 15 15 27% 53% 331.7 D 
+29.4 

307 
+4.7 

349 

8 Spelling 3.0 17 16 69 % 19 % 377.8 A 
+19.1 

367.7? 
+9? 

366 

*Voor groep 3 wordt het landelijk gemiddelde als schoolnorm gehanteerd. 
 
 

Groep Toetsnaam Aantal  
Lln. 

Deelname 
lln. 

Percentage 
A en B 

Percentage 
D en E 

Vs M Norm 
School 

LG ’19 

7 Spelling ww 3.0  15 15 67 % 13 % 147.0 A 135 135 

8 Spelling ww 3.0 17 17 47 % 12 % 153.6 A 142 142 

*Voor werkwoordspelling worden de landelijk gemiddelden als norm genomen i.v.m. ontbreken van de toets in 
de tabellen tussenopbrengsten CITO/groepsniveau. 
 
 

Groep Toetsnaam Aantal 
lln. 

Deelname 
lln. 

Percentage 
A en B 

Percentage 
D en E 

Vs M Norm 
School 

LG ‘19 

3 Woordenschat 6 6 83 % 17 % 47.6 A+ 37.3 37.3 

4 Woordenschat 12 12 20 % 50 % 45.9 E 
+8.1 

42.8  
+5  

55.8 

5 Woordenschat 16 15 20 % 47 % 55.6 E 
+6.3 

54.3  
+5  

63.8 

6 Woordenschat 15 15 33 % 47 % 71.7 C 
+8.8 

71.6 
+8.5 

75 

7 Woordenschat 15 15 27 % 40 % 77.7 E 
+9.6 

75 E 
+6.9 

86 

8 Woordenschat 17 16 47 % 25 % 96.5 C 
+1.5 

101.1 
+6.1 

97.2 

*Voor groep 3 wordt het landelijk gemiddelde als schoolnorm gehanteerd. 
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De onderstaande leerlingen hebben in sommige gevallen wel een toets gemaakt, maar tellen 
om diverse redenen niet mee bij de gemiddelde resultaten op groepsniveau: 
 
Groep 2 Leerling: N.   Reden: Sinds december 2017 in  

    Nederland. Toets nog te talig. 
Groep 5  leerling: T.   Reden: Sinds 17-10-2018 in Nederland. 
       Engelstalig.  
Groep 8  leerling: N.   Reden: Sinds 07-01-2019 in Nederland na 
       6 jaar in Maleisië te hebben gewoond. 
       Wel Nederlandstalig opgevoed, 1 dagdeel 
       per week Nederlandse school.  
 
Opmerking 
Resultaten die onder de landelijk gemiddelde norm vallen, zullen in de meeste gevallen ook 
weer terug te vinden in de dwarsdoorsnede en worden geanalyseerd in het volgende 
hoofdstuk. 
 
De eindopbrengsten worden naar aanleiding van de Eindtoets van DIA bepaald. Deze toets 
wordt 16 april afgenomen.   
De proeftoets van DIA gaf een gemiddelde eindscore van 359.6, het landelijk gemiddelde is 
360. Opvallendste vanuit de proeftoets is dat 1 leerling op alle onderdelen havo/vwo-niveau 
scoort en op rekenen VMBO Basis, terwijl hij op de cito’s rekenen altijd een B of C-score 
haalt. Hierbij was ‘motivatie’ voor het laatste toet onderdeel de belangrijkste oorzaak. 
Kindgesprekken zijn gevoerd, en bij eindtoets zal er extra scherp op worden gelet dat hij (en 
alle anderen) serieus de toets maken. Ook is N. in het groepsgemiddelde meegenomen. Zij is 
nog maar sinds januari in Nederland en heeft 6 jaar voornamelijk in het Engels les gehad. Zij 
heeft ook de laagste eindscore gehaald op de proeftoets (343). Wanneer we haar score eruit 
halen komt het groepsgemiddelde uit op 360,6, wat dus boven het landelijk gemiddelde is. 
Dit gegeven, samen met de kindgesprekken en het kindgerichte aanbod n.a.v. de resultaten 
op de proeftoets, maakt dat wij positief gestemd zijn richting de eindtoets. Dit zou 
voldoende moeten worden! 
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Resultaten 

Dwarsdoorsnede 

In deze dwarsdoorsnede is snel te zien welke vakken of groepen om extra aandacht vragen.  
De volgende toets uitslagen zijn in de dwarsdoorsnede opgenomen:  

• Taal voor kleuters groep 1 en 2 

• Rekenen voor kleuters groep 1 en 2 

• Technisch lezen groep 3 t/m 8 

• Rekenen-Wiskunde 3.0 3 t/m 8 

• Begrijpend lezen 3.0 groep 4 t/m 8 

• Spelling groep 3.0 3 t/m 8 

• Woordenschat 3 t/m 8. 
In onderstaande dwarsdoorsnede kunnen we zien hoe de resultaten van medio 2018-2019 
zich ten opzichte van elkaar verhouden.  
Verondersteld wordt dat een gemiddelde groepsscore valt tussen de 50% boven het landelijk 
gemiddelde (0-lijn) en 50% beneden het landelijk gemiddelde. Wanneer we kijken naar de 
groepsscores die meer dan 50% beneden het LG scoren, worden de zorgsignalen zichtbaar.  

 

          Weergave: Cito opbrengsten januari 2019  

Het is bijzonder lastig op basis van de gestelde schoolnormen per vakgebied een analyse te 
maken, gezin het feit dat sommige groepen 40%-60% instroom hebben en een behoorlijk 
aantal leerlingen daarvan nog maar 1 maand les op onze school hebben gehad. Als tweede 
signalering gebruiken we daarom de NSCCT vs. de CITO LOVS, van de leerlingen die wel 
minimaal 6 onderwijsmaanden bij ons hebben genoten. Bij de analyse op groepsniveau 
zullen wij hier dieper op ingaan. 
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Vergelijken van zorgsignalen Cito middenronde 2018 en 2019 

We vergelijken de toets resultaten van M/E van 2018-2019 met de resultaten M/E van 2017-

2018. 

 

Weergave: Cito opbrengsten januari 2018 

 

          Weergave: Cito opbrengsten januari 2019  
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Uit de dwarsdoorsnede van de vorige periode kwamen de volgende zorgsignalen naar voren 
(met de zorgsignalen van deze periode ernaast ter vergelijking): 
 

2017-2018 Uitval M-toets 
vakgebied: 

Uitval E-toets 
Vakgebied: 

Medio  
2018-2019 

Uitval op 
vakgebied: 

Vaardigheidsgroei 

Groep 3 Rekenen/wisk 
Woordenschat 

Begrijpend lez. 
Rekenen/wisk 

Groep 4 Rekenen/wisk 
Woordenschat 

Boven gemiddeld  
Boven gemiddeld 

Groep 4 Begrijpend lez. 
Rekenen/wisk 
Woordenschat 

Begrijpend lez. 
Rekenen/wisk 

Groep 5 Begrijpend lez. 
Rekenen/wisk 
Woordenschat 
Technisch lez. 

Onder gemiddeld 
Onder gemiddeld 
Boven gemiddeld  
Onder gemiddeld 

Groep 5 Begrijpend lez. 
Spelling* 
Woordenschat 
Technisch lez. 

Begrijpend lez. 
Rekenen/wisk 
Spelling 

Groep 6 Begrijpend lez. 
Spelling 
Woordenschat 
Technisch lez. 

Onder gemiddeld 
Onder gemiddeld 
Boven gemiddeld  
Onder gemiddeld 

Groep 6 Alle 
vakgebieden 
m.u.v. 
Rekenen/wisk 

Begrijpend lez. 
Rekenen/wisk 
Spelling 
Technisch lez. 

Groep 7 Begrijpend lez. 
Rekenen/wisk. 
Spelling 
Woordenschat 
Technisch lez. 

Onder gemiddeld 
Boven gemiddeld  
Boven gemiddeld  
Boven gemiddeld  
Boven gemiddeld  

Groep 7 Spelling 
Rekenen/wisk 
Woordenschat 

Rekenen/wisk Groep 8 Begrijpend lez. 
Spelling WW. 
Rekenen/wisk 
Woordenschat 

Onder gemiddeld 
Boven gemiddeld  
Onder gemiddeld 
Onder gemiddeld 

 
Groepen met zorgsignalen op meerdere vakgebieden 
Alle groepen laten op meerdere vakgebieden zorgsignalen zien met betrekking tot de 
groepsgemiddelden. Wanneer we kijken naar de gestelde schooldoelen (groei minimaal de 
vaardigheidsgroei zoals gesteld is om niet verdere achterstanden te krijgen) blijven er een 
aantal duidelijke zorgsignalen over. Voor begrijpend lezen zien we een te lage groei (in 1 
geval zelfs afname) bij groep 5, 6, 7 en 8. Bij rekenen en wiskunde is er een zorgsignaal in 
groep 5 en groep 8. Spelling laat onvoldoende groei zien in groep 6 en op technisch lezen 
blijven de groepen 5 en 6 achter. Woordenschat scoort te laag voor groep 8. Vorig jaar, en 
ook dit jaar weer, vallen de groepen 5 en 6 (toen 4 en 5) heel erg op. De huidige groep 5 
heeft een sterke instroom van nieuwe leerlingen gehad. Dit was een groep van 11 leerlingen 
maar heeft in korte tijd bijna de helft aan nieuwe leerlingen erbij gekregen (145% t.o.v. start 
vorig jaar). Groep 6 zit inmiddels op 125% t.o.v. de start vorig schooljaar. Een deel van deze 
leerlingen zijn met grote achterstanden op school gekomen.  
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Zorgsignalen noteren 

Zorgsignalen zijn tegenvallende resultaten die we verder gaan analyseren. We maken 
onderscheid tussen absolute en relatieve zorgsignalen. We spreken van absolute 
zorgsignalen als meer dan de helft van de leerlingen uit een groep onder het landelijke 
gemiddelde scoort op één of meer vakgebieden en we spreken van relatieve zorgsignalen als 
het merendeel van de leerlingen boven het landelijk gemiddelde scoort, maar de resultaten 
lager zijn dan bij de andere toetsen of groepen. Er zijn 10 zorgsignalen te noteren, kijkend 
naar de tabel hierboven. Dit betreft de 10 toets afnames waarbij de groepen niet volgens 
landelijk gemiddelde gegroeid zijn naar onderwijsmaanden (los van populatie en diepere 
analyse). De gegevens van de NSCCT erbij gebruikend vallen vooral de talige onderdelen op. 
We zien dat bij het vakgebied rekenen in een half jaar tijd een stijging van 15% is m.b.t. 
leerlingen die scoren naar cognitief kunnen. Bij spelling en begrijpend lezen zien we echter 
een daling van 5%. Hierbij weer kijkend naar enkel de Cito is begrijpend lezen het 
opvallendste vakgebied. Enkel groep 4 scoort hier op niveau. De overige groepen groeien te 
weinig, of dalen zelfs in vaardigheidsscore.  
 
Voorbeelden van absolute zorgsignalen: 

 
Begrijpend lezen groep 5: 

27% scoort boven het landelijk gemiddelde 

73% scoort onder het landelijk gemiddelde, waarvan 33% een C score heeft, 20% een D score en 20% 

een E score 

46% scoort onvoldoende op basis van de NSCCT 

 

Begrijpend lezen groep 6: 

26% scoort boven het landelijk gemiddelde 

74% scoort onder het landelijk gemiddelde, waarvan 20% een C score heeft, 33% een D score en 20% 

een E score 

47% scoort onvoldoende op basis van de NSCCT 
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Begrijpend lezen groep 7: 

14% scoort boven het landelijk gemiddelde 

86% scoort onder het landelijk gemiddelde, waarvan 20% een C score heeft, 27% een D score en 40% 

een E score 

47% scoort onvoldoende op basis van de NSCCT 

 

Begrijpend lezen groep 8: 

47% scoort boven het landelijk gemiddelde 

54% scoort onder het landelijk gemiddelde, waarvan 24% een C score heeft, 25% een D score en 6% 

een E score 

38% scoort onvoldoende op basis van de NSCCT 

 

Rekenen en Wiskunde groep 5: 

27% scoort boven het landelijk gemiddelde 

73% scoort onder het landelijk gemiddelde, waarvan 13% een C score heeft, 47% een D score en 13% 

een E score 

38% scoort onvoldoende op basis van de NSCCT 
 
Rekenen en Wiskunde groep 8: 

37% scoort boven het landelijk gemiddelde 

63% scoort onder het landelijk gemiddelde, waarvan 19% een C score heeft, 25% een D score en 19% 

een E score 

38% scoort onvoldoende op basis van de NSCCT 
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Technisch lezen groep 5: 

46% scoort boven het landelijk gemiddelde 

54% scoort onder het landelijk gemiddelde, waarvan 47% een C score heeft en 7% een E score  

 

Technisch lezen groep 6: 

47% scoort boven het landelijk gemiddelde 

53% scoort onder het landelijk gemiddelde, waarvan 20% een C score heeft, 20% een D score en 13% 

een E score 

 

Spelling groep 6: 

27% scoort boven het landelijk gemiddelde 

73% scoort onder het landelijk gemiddelde, waarvan 40% een  

C score heeft, 20% een D score en 13% een E score 

40% scoort onvoldoende op basis van de NSCCT 
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Woordenschat groep 8: 

47% scoort boven het landelijk gemiddelde 

54% scoort onder het landelijk gemiddelde, waarvan 24% een    

C score heeft, 12% een D score en 18% een E score 

44% scoort onvoldoende op basis van de NSCCT 

 
 
 
 

Uit de dwarsdoorsnede komen de volgende absolute en/of relatieve zorgsignalen naar 
voren:  

1. Begrijpend lezen groep 5, 6, 7 en 8 
2. Rekenen en Wiskunde groep 5 en groep 8 
3. Spelling groep 6 
4. Technisch lezen groep 5 en groep 6 
5. Woordenschat groep 8 

 
We maken op basis van de resultaten op de cito, en hoe deze zich verhouden ten opzichte 
van de NSCCT de keuze om de volgende signalen nader te analyseren: 

1.  Begrijpend lezen groep 5 t/m 8 
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Analyse van de zorgsignalen 

We gaan deze zorgsignalen nader analyseren aan de hand van de volgende rapportages: 
A. Trendanalyse Volgmodel jaargroep 
B. Trendanalyse Volgmodel leerlingen 
C. Groepsanalyse  
D. Vaardigheidsgroei 

 

A. Trendanalyse volgmodel jaargroep 
 

Met de Trendanalyse Jaargroepen vergelijken we de gegevens van één of meer groepen uit 
het huidige schooljaar met die van de vorige schooljaren. We bekijken of een zorgsignaal 
eenmalig is of al meerdere jaren voorkomt. Aan de hand van de groene of rode verticale 
lijnen bepalen we of de score van de groep boven of beneden het landelijk gemiddelde ligt.  
 
Noot vooraf: Belangrijk om te vermelden is dat obs de Steven een fusieschool is. Sinds 
schooljaar 2016-2017 zijn de scholen de Fûgelflecht en de Kleyenburg gefuseerd. Er is een 
duidelijke verandering geweest in de samenstelling van de groepen en de bezetting van de 
leerkrachten. Patronen in resultaten kunnen derhalve vrij minimaal geïnterpreteerd worden: 
een bepaalde groepsdynamiek en een vaste leerkracht die al jaren hetzelfde leerjaar draait 
kunnen vrijwel niet meegenomen worden in de analyse, daar dit erg veranderd is. Ook wordt 
er sinds dit jaar door vakspecialisten lesgegeven aan alle groepen en is uitval op meerdere 
vakgebieden van 1 groep ook niet eenvoudig te herleiden naar het eventuele didactische 
vermogen van een enkele leerkracht, alle leerkrachten zijn verantwoordelijk voor alle 
leerlingen. Daarnaast zijn er in 27 leerlingen in de huidige groepen 3 t/m 8 ingestroomd in de 
afgelopen 2 jaar. In sommige groepen gaat dit om wel 6 of 7 leerlingen op een groepsgrootte 
van nu 15/12. Deze leerlingen hebben soms slechts 1 of 2 maanden onderwijs op onze 
school gehad. Dit geeft niet 100% een realistisch beeld van het onderwijs zoals wij dat aan 
hebben geboden.  
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Wanneer we de lijnen van de jaargroepen bekijken zien we een duidelijke piek in de score bij 
de groep die nu groep 8 is. Overige groepen scoren aanzienlijk lager. Opvallend is dat het 
gemiddelde functioneringsniveau in de groepen 5 en 6 vrijwel altijd een half jaar lager ligt 
dan wenselijk is. In de groepen 7 en 8 zien we deze achterstand oplopen naar een jaar (of 
zelfs meer). 
 

B. Trendanalyse volgmodel leerlingen 

Met de Trendanalyse Leerlingen krijgen we een beeld van de vaardigheidsontwikkeling van 
een specifieke groep of specifieke groepen leerlingen in de tijd. 

 

We zien dat alle groepen gemiddeld genomen wel groeien in functioneringsniveau, en dat de 
groei ook overal vrijwel gelijk op gaat. Opvallend is dat de groep 8 van nu op de fusieschool 
kwam met een voorsprong in functioneringsniveau. Sinds de start van de Steven, waarbij de 
lessen BL gegeven worden door 1 specialist op vak niveau en niet meer 1 leerkracht op 
groepsniveau, zien we dat de huidige groep 8 zijn voorsprong in functioneringsniveau is 
verloren. Bij de overige groepen is een forse achterstand die niet veel groter wordt maar die 
ook niet ingelopen wordt. Groep 4 scoort wel op niveau. Oorzaak hiervan zou kunnen zijn 
dat de groepen al vanaf vrijwel de start van het schooljaar enorm groot zijn. Er is in oktober 
t/m januari een zeer grote instroom geweest waardoor de instructiegroepen soms meer dan 
34 leerlingen groot zijn. Hier moeten de leerlingen dan op niveau worden bediend. Een extra 
leerkracht voor het splitsen van een groep was niet te vinden. De leerkracht heeft (net als 
alle andere leerkrachten) duidelijk aangegeven moeite te hebben met het geven van juiste 
instructies aan deze grote groepen. Ook het lesgeven aan een gecombineerde groep is lastig. 
Daarnaast heeft ze aangegeven moeite te hebben met het vinden van juist materiaal om de 
lesdoelen aan te kunnen bieden.  
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C. Groepsanalyse 
 
Met behulp van de NSCCT in relatie tot de CITO-resultaten hebben wij een overzicht 
gemaakt op basis van de verschillende niveaugroepen op school, in plaats van de 
jaargroepen, uitgesplitst per vakgebied. Zo kunnen we bekijken hoeveel procent van een 
niveaugroep bij een vakgebied scoren naar cognitieve mogelijkheden. 
 
Resultaten NSCCT vs. Cito Rekenen & Wiskunde schoolbreed: Scores op of boven de bandbreedte 

 Juni 2018 (groep 4 t/m 7) Januari 2019 (groep 5 t/m 8) 

Zwak (7 lln) 100% (7 leerlingen) 100% (7 leerlingen) 

Beneden (15 lln) 60 % (9 leerlingen) 87 % (13 leerlingen) 

Gemiddeld (17 lln) 59 % (10 leerlingen) 71 % (12 leerlingen) 

Boven (9 lln) 56 % (5 leerlingen 67 % (6 leerlingen) 

Goed (11 lln)  36 % (4 leerlingen) 33 % (4 leerlingen) 

Totaal (59 lln) 59 % (35 leerlingen) 71 % (42 leerlingen) 
 

Resultaten NSCCT vs. Cito Spelling schoolbreed: Scores op of boven de bandbreedte 

 Juni 2018 (groep 4 t/m 7) Januari 2019 (groep 5 t/m 8) 

Zwak (7 lln) 100 % (7 leerlingen) 100 % (7 leerlingen) 

Beneden (15 lln) 87 % (13 leerlingen) 73 % (11 leerlingen) 

Gemiddeld (17 lln) 71 % (12 leerlingen) 59 % (10 leerlingen) 

Boven (9 lln) 22 % (2 leerlingen) 22 % (2 leerlingen) 

Goed (11 lln)  18 % (2 leerlingen) 27 % (3 leerlingen) 

Totaal (59 lln) 61 % (36 leerlingen) 56 % (33 leerlingen) 
 

Resultaten NSCCT vs. Cito Woordenschat schoolbreed: Scores op of boven de bandbreedte 

 Juni 2018 (groep 4 t/m 7) Januari 2019 (groep 5 t/m 8) 

Zwak (7 lln) 86 % (6 leerlingen) 100 % (7 leerlingen) 

Beneden (15 lln) 53 % (8 leerlingen) 46 % (7 leerlingen) 

Gemiddeld (17 lln) 65 % (11 leerlingen) 41 % (7 leerlingen) 

Boven (9 lln) 44 % (4 leerlingen) 33 % (3 leerlingen) 

Goed (11 lln)  36 % (4 leerlingen) 27 % (3 leerlingen) 

Totaal (59 lln) 56 % (33 leerlingen) 46 % (27 leerlingen) 
 

Resultaten NSCCT vs. Cito Begrijpend Lezen schoolbreed: Scores op of boven de bandbreedte 

 Juni 2018 (groep 4 t/m 7) Januari 2019 (groep 5 t/m 8) 

Zwak (7 lln) 100 % (7 leerlingen) 100 % (7 leerlingen) 

Beneden (15 lln) 73 % (11 leerlingen) 73 % (11 leerlingen) 

Gemiddeld (17 lln) 53 % (9 leerlingen) 47 % (8 leerlingen) 

Boven (9 lln) 78 % (6 leerlingen) 33 % (3 leerlingen)  

Goed (11 lln)  18 % (2 leerlingen) 27 % (3 leerlingen) 

Totaal (59 lln) 59 % (35 leerlingen) 54 % (32 leerlingen) 
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*Uitleg normscores:  
65 - 85 Zwakke leerlingen met lage cognitieve mogelijkheden, hebben een redelijke kans om later in 
het praktijkonderwijs terecht te komen.  
86 – 95 Beneden gemiddelde leerlingen met beperkte mogelijkheden, hebben een redelijke kans om 
in de beroepsgerichte leerweg van het VMBO terecht te komen.  
96 – 103 Gemiddelde leerling met een redelijke kans om in de theoretische leerweg van het VMBO 
terecht te komen.  
104 – 110 Boven gemiddelde leerling met behoorlijke mogelijkheden, hebben een redelijke kans om 
op de HAVO te komen.  
111 – 135 Goede leerling met veel mogelijkheden, hebben een goede kans om op de HAVO of het 
VWO terecht te komen. 

 
Schoolbreed is in bovenstaand overzicht gekeken naar hoeveel (procent) van onze leerlingen 
per vakgebied naar of boven verwachting scoren. Het percentage zwakke en beneden 
gemiddelde leerlingen ligt op school hoog. 37% van de populatie scoort onder de 100% 
leerrendementsverwachting. Hier wordt ook het meeste leerrendement gehaald. Wat 
aantoont dat ons onderwijs erg gericht is op de minder sterke leerlingen, en te weinig op de 
sterke leerlingen. 
De resultaten zijn erg opvallend en behoorlijk zorgelijk. Alleen bij rekenen zie je dat de 
investering in een posthbo-opleiding voor de rekenspecialist zich terugverdient en er een 
grote positieve sprong is gemaakt en de resultaten richting ons (nu nog vrij lage) schooldoel 
van minimaal 75% op of boven bandbreedte gaat. Daar is echter nog wel veel winst te 
behalen m.b.t. de beter presterende leerlingen. Overige vakgebieden dalen alleen maar! Die 
zitten rond de 50%. Ook daarbij zeker de beter presterende leerlingen die niet laten zien wat 
erin zit. Hier laten we te veel liggen!!!!  
 
Alle leerlingen die na minder dan 6 onderwijsmaanden op de Steven hebben genoten zijn 
niet in dit overzicht meegenomen want daarvan hebben wij geen NSCCT-gegevens. Het 
meest recente schooloverzicht kunnen wij pas juni 2019 maken.  
 
Wanneer we de zorgsignalen per vakgebied bekijken, zoals bij de vergelijking van de 
citorondes staat beschreven, zagen we duidelijk een aantal groepen op meerdere 
vakgebieden uitvallen.   
Groep 5, 6 en 8 scoren in dit overzicht op meerdere vakgebieden onder de schoolnorm. In 
groep 5 hebben 8 van de 13 leerlingen een leerpotentieel lager dan 100. Hiervan hebben 4 
leerlingen een zwak of beneden gemiddeld leerpotentieel. Het gemiddelde leerpotentieel 
van deze groep ligt onder de 100, en dus onder het landelijk gemiddelde. In groep 6 heeft 
50% van de groep een zwak of beneden gemiddeld leerpotentieel. Het gemiddelde 
leerpotentieel van deze groep ligt onder de 100, en dus onder het landelijk gemiddelde. In 
groep 8 zijn er geen zwak en geen bovengemiddeld scorende leerlingen. Het gemiddelde 
leerpotentieel van deze groep ligt boven de 100, dus zou deze groep gemiddeld boven het 
landelijk gemiddelde moeten kunnen scoren. Het feit dat in deze groep de meeste goed 
scorende leerlingen zit, versterkt ook weer het vermoeden dat ons onderwijs te weinig 
gericht is op de betere leerlingen.  
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D. Vaardigheidsgroei  
 
Met behulp van de vaardigheidsgroei bekijken we hoe de groei van de groep zich als geheel 
verhoudt tot de landelijke groei. We bekijken welke leerlingen veel of juist niet of nauwelijks 
zijn gegroeid. 

 

 
 
Als we alle leerlingen bekijken zien we dat 25 leerlingen meer dan landelijk gemiddeld zijn gestegen in 
vaardigheidsscore, 8 leerlingen zijn gedaald in vaardigheidsscore. Opvallend is dat het merendeel van 
de leerlingen die meer dan het landelijk gemiddelde zijn gegroeid veelal A+/A/B leerlingen zijn. Vanuit 
de NSCCT blijkt echter dat die groep leerlingen juist niet groeit naar wat van hen mag worden 
verwacht. De leerlingen met een score D en E vallen uit ten opzichte van het landelijk gemiddelde. 
Analyse op de NSCCT laat echter zien dat deze leerlingen binnen, maar vaak zelfs ver boven 
verwachting scoren.  
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Interventies vorige periode 
De komende periode nemen we de volgende maatregelen: 

• Twee specialisten gaan zich verder verdiepen in hun vak. De leerkracht begrijpend 
lezen zal 3 middagen scholing krijgen voor haar vakgebied. De post-HBO-opleiding 
van de rekenspecialist besteedt expliciet aandacht aan de ‘betere leerlingen’ en aan 
goed rekenonderwijs m.b.t. ICT. Er zullen binnen het team momenten gepland 
worden waarin er uitwisseling van nieuwe kennis plaats zal vinden. Met de 
handreikingen vanuit de opleiding zullen wij ons onderwijs aan de beter presterende 
leerlingen aanpassen. Hebben wij niet voldoende input vanuit deze opleiding, of 
lopen we tegen de vertaling ervan in ons onderwijs aan dan zullen wij andere 
informatiebronnen (trainingen?) gebruiken.  

• Binnen het rooster wordt crea en muziek gecombineerd waardoor er een extra 
workshopronde voor de kinderen ingeroosterd kan worden. 

• Er is geschoven met de pauze waardoor er iedere ochtend een extra workshopronde 
gegeven kan worden. Ook hebben de kinderen op maandag en woensdag met 
gymnastiek nu een workshopronde extra doordat de gymtijden beter aansluiten bij 
de workshoprondes. In totaal hebben de leerlingen in schooljaar 2018-2019 zeven 
extra workshops per week.  

• Gymnastiek wordt op maandagochtend en woensdagochtend geregeld door de 
directie. Hierdoor kunnen de vakspecialisten op school blijven en aan de groepen die 
nog op school zijn workshops geven. Dit kan dan in iets kleinere groepen waardoor er 
veel individuele aandacht gegeven kan worden. 

• In het rooster zijn in de ochtend de instructieworkshops gepland. In de middagen is 
er begeleid werken bij de verschillende specialisten. Voor de leerlingen die extra 
instructie nodig hebben, en hier zichtbaar van hebben geprofiteerd, zijn er speciale 
groepen aangemaakt. Zij krijgen 1 of 2 keer per week extra instructie en inoefening 
voor het vakgebied waar zij dit nodig hebben. Deze leerlingen staan vast in het 
rooster en kunnen ook niet zelf kiezen bij welke specialist ze begeleid gaan werken. 
De bovengemiddelde leerlingen kunnen tijdens de begeleid werken workshops op 
eigen (uitdagender) niveau werken.  
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Conclusies trekken 

Op basis van alle bevindingen die we uit de vier Cito-rapportages en het overzicht, 

schoolbreed, van de NSCCT hebben gehaald, trekken we de volgende conclusies: 

• Het creëren van meer workshoprondes voor de leerlingen heeft niet het gewenste 
resultaat opgeleverd, met name niet voor begrijpend lezen.  

• Het herschrijven van het curriculum kan niet voldoende worden geëvalueerd gezien 
de enorme groei in de groepen 3 t/m 8. Hebben de tegenvallende resultaten te 
maken met het curriculum, de te grote groepen, de leerlingen met achterstanden die 
instromen of met alles? 

• Het volgen van een post-HBO-opleiding, op specialisatie, heeft op schoolniveau een 
positief resultaat van 15% hogere scores opgeleverd.  

• Een cursus van enkele dagdelen heeft geen positief resultaat opgeleverd voor een 
specialisme.  

• De vaste ‘zorggroepen’ in het rooster hebben voor de zwakke leerlingen een zeer 
goed resultaat opgeleverd. 100% van deze leerlingen scoort op of boven 
verwachting/leerpotentieel.  

Vervolgstappen per zorgsignaal 

Bij het bepalen van de vervolgstappen denken we na over mogelijke verklaringen van de 
gevonden de resultaten. 
 
Verklaringen bij zorgsignaal: 
Het onvoldoende presteren van de vakspecialist begrijpend lezen heeft duidelijk invloed op 
de onvoldoende resultaten op begrijpend lezen. Het volgen van 3 dagdelen cursus heeft ook 
geen resultaat gehad in haar lesbeoordelingen.  
 
Alle vakspecialisten geven de laatste maanden aan grote moeite te hebben met het geven 
van goed onderwijs aan de enorme grote groepen. Door de sterke instroom in de groepen 3 
t/m 8 hebben de leerkrachten nu soms 35 leerlingen in 1 groep en moeten ze op minimaal 6 
verschillende niveaus een instructieworkshop aanbieden. Dit in een tijdsbestek van 45 
minuten. Het lerarentekort heeft onze school wat dat betreft ook zeker getroffen, want een 
extra leerkracht mocht er komen maar was niet te vinden. Een 2e onderwijsassistent is een 
welkome aanvulling geweest, maar vooral voor zeer kleine groepen leerlingen. Deze 
assistenten mogen geen grote groepen lesgeven dus ontlasten daarin de leerkrachten echter 
niet. De onderwijsassistent is vooral ingezet voor de kinderen die nog extra instructie en 
inoefening nodig hebben. De leerlingen die herhaling nodig hebben. Voor deze leerlingen is 
het prettig en werkt het. De grote groep beter presterende leerlingen blijven echter in ‘de 
massa’ zitten en krijgen niet voldoende onderwijsaanbod op hun niveau.  
 
We zorgen ervoor dat de vervolgstappen opgenomen worden in het schoolbeleid en dat we 
afspreken op welke manier we de handelingen binnen de school de komende periode gaan 
volgen, evalueren en borgen. 
De komende periode nemen we de volgende maatregelen: 

• Schoolbreed zal een scholing ingezet worden m.b.t. het lesgeven aan de 
bovengemiddelde en goede leerlingen.  

• Begeleidingstraject leerkracht begrijpend lezen. 
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• Scholing (minimaal post-HBO) voor de specialist spelling?  

• Leerlingenstop in de groepen 3 t/m 8. Enkel bij aanmeldingen vanwege verhuizing zal 
overwogen worden deze aan te nemen. Leerlingen van andere scholen in Franeker 
kunnen pas na de zomervakantie weer instromen.  

• Kritisch kijken naar de oefensoftware die we gebruiken. We zijn al in gesprek met 
Gynzy en Snappet. Ook Muiswerk en Junior Einstein worden kritisch onderzocht en 
vergeleken. Definitieve keuze maken voor schooljaar 2019-2020. 

• Uitzoeken of er ergens nog een mogelijkheid is voor het inzetten van een 
onderwijsassistent voor 2019-2020. De winst is te groot om te negeren. Zeker gezien 
ons, nog vrij hoge, leerlinggewicht is dit zeker een belangrijke aanvulling binnen onze 
school. 

• Rooster nogmaals kritisch bekijken: Zijn er momenten waarop de groepen bij 
begrijpend lezen gesplitst kunnen worden? 

• Is kidsweek wel kerndoel dekkend, halen we hiermee wel de resultaten die we willen? 
Sinds kort zijn we partnerschool van DIA. Deze toetsen delen de kinderen goed in op 
type lezer en laten goed zien op welk referentieniveau de kinderen scoren. Zij bieden 
ook een remediërend programma, passend bij referentieniveau, aan. Hiervan een 
proeflicentie aanvragen en kritisch onderzoeken of dit lesmateriaal past binnen ons 
onderwijssysteem en de leerresultaten positief kan beïnvloeden.   
 

De maatregelen worden verwerkt in het schooljaarplan, evaluatiemomenten worden 
gepland, consultaties worden gepland, successen worden gevierd. 

 

Sociale en maatschappelijke competenties schooljaar 2017-2018 
Voor het in kaart brengen van de sociale en maatschappelijke competenties gebruikt de 

school Viseon. 

Voor schooljaar 2017-2018 zijn de gegevens zoals die hieronder bij de paragraaf “resultaten” 

zijn opgenomen, doorgegeven aan de onderwijsinspectie. 
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Resultaten sociale veiligheid 2017-2018 

 

 

 

 

 

 



Obs de Steven 
 

 
Evaluatieverslag 
Onderwijsresultaten 
(obs de Steven) 

  
Schooljaar 2018-2019 

 
 

Juli 2019 

Directie:    Y. Koopmans en D. Wiersma 

Interne begeleiders: D. Wiersma 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.detwilling.nl/detwilling/informatie/schoolgids.html&ei=-B73VMWRGMX2O5uJgcAP&bvm=bv.87519884,d.ZWU&psig=AFQjCNFtzVlzCmCeC5J4f5u7uILapr4AVQ&ust=1425567848097141


 

2 
 

INHOUDSOPGAVE 

 

Inhoudsopgave 

 1 

Inhoudsopgave 2 

Inleiding 3 

Matrix 3 

Resultaten 5 

Dwarsdoorsnede eindtoetsen 5 

Vergelijken van zorgsignalen 6 

Evaluatie interventies 7 

Conclusies en vervolgstappen 8 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.detwilling.nl/detwilling/informatie/schoolgids.html&ei=-B73VMWRGMX2O5uJgcAP&bvm=bv.87519884,d.ZWU&psig=AFQjCNFtzVlzCmCeC5J4f5u7uILapr4AVQ&ust=1425567848097141


 

3 
 

Inleiding 
In dit evaluatieverslag worden de interventies naar aanleiding van de zorgsignalen geëvalueerd. 
 
Dit evaluatieverslag is met het team besproken in de opbrengstenvergadering van 26-06-2019. De 
conclusies uit dit verslag zijn uitgangspunten voor verbeteringen of veranderingen in het 
onderwijsleerproces van de school en worden opgenomen in het schoolplan 2019-2013 en het 
schooljaarplan 2019-2020. 
 
De toetsanalyses op groepsniveau zijn doorgesproken met de betreffende groepsleerkrachten en de 
interne begeleider tijdens de vakspecialisten-besprekingen van 20 t/m 26 juni 2019. Specifieke 
interventies die betrekking hebben op groepsniveau staan vermeld in de planningsdocumenten van 
de groep. 

 

Matrix 
De resultaten worden per vakgebied en per groep aan de hand van de schoolnorm en/of landelijke 
norm getoetst en in de onderstaande matrix ingevuld.  
Behaalde normen worden groen gekleurd en niet behaalde normen rood.  
 

Groep Toetsnaam Aantal lln. Deelname lln Percen-
tage A 
en B 

Percen-
tage D 
en E 

Vs E School
norm 

LG ‘19 

3 Leestechniek 6 6 67 % 33 % 204.6 A 
+40.3 

186.4 
+ 22.1 

182 

3 Leestempo 6 6 17 % 83 % 25.8 D 37 37 

4 Leestempo 12 11* 55 % 36 % 65,8 D 
+5.1 

75 
+14.3 

75 

5 Leestempo 16 16 69 % 13 % 110.2 A 
+23.6 

98 
+11.4 

98 

  16 15** 73 % 7 % 114.1 A 
+27.5 

98 
+11.4 

98 

6 Leestempo 15 15 73 % 20 % 132.5 A 
+18.2 

124 
+9.7 

124 

7 Leestempo 17 17 24 % 12 % 143.4 C 
+20.9 

146 
+23.5 

146 

 

Groep Toetsnaam Aantal lln. Deel-name lln Percen-
tage A 
en B 

Percen-
tage D 
en E 

Vs E School
norm 

LG 
‘19 

3 Begr.lezen 
3.0 
 

6 6 67 % 0 % 131.8 A 117 117 

4 Begr.lezen 
3.0 
 

12 11* 64 % 18 % 141.6 B 
-2.1!!! 

145 
+1.3 
+ 

138 

5 Begr.lezen 
3.0 
 

16 15** 27 % 27 % 149.9 D 
+3.3 

152.7 
+6.1 

159 

  16 16 25 % 31 % 147.8 D 
+1.2 

152.7 
+6.1 

159 

6 Begr.lezen 
3.0 
 

15 15 27 % 53 % 159.7 E 
+1.3 

165 
+6.4 

178 

7 Begr.lezen 
3.0 
 

17 17 18 % 53 % 177.0 E 
+6.6 

183 
+12.6 

194 

Groep 4 wel boven landelijk gemiddelde gescoord. VS M was 141.3 A, hoger dan de nu gehaalde VS E.  
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Groep Toetsnaam Aantal lln. Deelname ll Percen-
tage A 
en B 

Percen-
tage D 
en E 

Vs E School 
norm 

LG ‘19 

3 Rek. en Wisk 
3.0 

6 6 67 % 33 % 150.2 A 
+28.9 

146 
+23 

138 

4 Rek. en Wisk.  
3.0 

12 11* 55 % 9 %  183.8 B 
+29.2 

182 
+27.4 

182 

5 Rek. en Wisk. 
3.0 

16 16 13 % 50 % 198.0 E 
+11.5 

207.0 
+20.5 

214 

6 Rek. en Wisk. 
3.0 

15 15 40% 27 % 235.5 C 
+8.6 

240 
+15.5 

239 

7 Rek. en Wisk. 
3.0 

17 17 42 % 46 % 252.2 D 
+12.9 

250.5 
+11.2 

260 

 

Groep Toetsnaam Aantal ll Deelname ll Percen-
tage A 
en B 

Percen-
tage D 
en E 

Vs E School
norm 

LG ’19 

3 Spelling 3.0  6 6 66 % 17 % 208.8 B 
+52.8 

196.1 
+40.1 

198 

4 Spelling 3.0 12 11* 64 % 18 % 275.7 A 
+44.4 

263 
+31.7 

263 

5 Spelling 3.0 16 16 69 % 19 % 316,1 B 
+16.6 

315 
+15.5 

311 

   15** 73 % 13 % 322,5 A 
+23 

315 
+15.5 

311 

6 Spelling 3.0 15 15 47 % 26 % 330.1 C 
+22.2 

330 
+22.1 

333 

7 Spelling 3.0 17 17 28 % 48 % 340.6 E 
+8.9 

349 
+17.3 

357 

 

Groep Toetsnaam Aantal ll Deelname ll Percen-
tage A 
en B 

Percen-
tage D 
en E 

Vs E School
norm 

LG ’19 

7 Spelling WW 
3.0  

17 17 47 % 17 % 135.3 C 
-11,7 !! 

155 
+8 

137 

 
 

Opmerking: 

De onderstaande leerlingen hebben wel een toets gemaakt, maar tellen om diverse redenen niet 
mee bij de gemiddelde resultaten op groepsniveau: 
*Groep 4 alle vakgebieden: 1 leerling stroomt uit naar SBO. Hij heeft OPP en aangepast programma.  
**Groep 5 Technisch lezen, Spelling en Begrijpend lezen: 1 leerling NT2, sinds december dit jaar in 
Nederland. Score 16 leerlingen is met zijn score erbij, score 15 leerlingen zonder zijn score. 
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Resultaten eindopbrengsten Centrale Eindtoets 

De eindopbrengsten zijn uitgebreider geanalyseerd in een ‘analyse eindtoets’. Kort samengevat kan 
worden gesteld: 
 

De behaalde score is 358.8, voldoende. 

Er zijn 3 leerlingen die met de uitstroom niet volgens leerpotentieel hebben gescoord. Deze 

leerlingen scoren net te laag (1x 1 punt, 2x 2 punten) om binnen de bandbreedte te scoren. Van deze 

leerlingen betreft het 1 leerling met ADD, die qua leerpotentieel meer zou kunnen laten zien, maar 

beperkt wordt door zijn concentratieproblemen. De andere leerling is chronisch ziek en heeft 

regelmatig wat ‘mindere’ momenten en hogere afwezigheid. Ook is vlak voor de afname van de 

eindtoets haar moeder opgenomen. Dit zou mee kunnen spelen in haar resultaten. Wel zien we, ook 

binnen script (NSCCT vs CITO), dat haar grafiek een uitstroom VMBO B voorspelde. Tijdens de lessen 

heeft zij de afgelopen jaren ook nooit een hogere score laten zien. De uitstroom past bij het beeld 

dat zij gedurende haar gehele schoolcarrière heeft laten zien. Het schooladvies is ook mede op deze 

gegevens tot stand gekomen.  

Alle andere leerlingen hebben op of boven verwachting gescoord. Van een deel van deze leerlingen 

was er al een duidelijke afspraak gemaakt: We zien dat de resultaten sterk stijgen en er steeds meer 

richting mogelijkheden wordt gescoord, wanneer deze stijgende lijn doorzet zullen wij het 

uitstroomadvies hoger maken. De leerlingen en leraren hebben doelgericht gewerkt aan het 

vasthouden/vergroten van de stijgende lijn, met positief resultaat.  

Resultaten 

Dwarsdoorsnede eindtoetsen 
In deze dwarsdoorsnede is snel te zien welke vakken of groepen om extra aandacht vragen.  
De volgende toetsuitslagen zijn in de dwarsdoorsnede opgenomen:  

• Rekenen-Wiskunde 3 t/m 7 

• Begrijpend lezen groep 3 t/m 7 

• Spelling groep 3 t/m 7 

• Werkwoordspelling groep 7 

• Leestechniek groep 3 

• Leestempo groep 3 t/m 7 
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          Weergave: Cito opbrengsten juni 2019  

Vergelijken van zorgsignalen 
We vergelijken de toets resultaten van de E toetsen met de resultaten van de M toetsen 
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Uit de dwarsdoorsnede van de M toetsen kwamen de volgende uitgewerkte zorgsignalen naar voren: 

2017-2018 Uitval E-toets 
Vakgebied: 

Medio  
2018-2019 

Uitval M-toets op 
vakgebied: 

Uitval E-toets 
Vakgebied: 

  Groep 3  Technisch lezen 

Groep 3 Begrijpend lez. 
Rekenen/wisk 

Groep 4 Rekenen/wiskunde 
 

Begrijpend lezen 
Technisch lezen 

Groep 4 Begrijpend lez. 
Rekenen/wisk 

Groep 5 Begrijpend lezen 
Rekenen/wiskunde 
Technisch lezen 

Begrijpend lezen 
Rekenen/wiskunde 
 

Groep 5 Begrijpend lez. 
Rekenen/wisk 
Spelling 

Groep 6 Begrijpend lezen 
Spelling 
Technisch lezen 

Begrijpend lezen 
Rekenen/wiskunde 

Groep 6 Begrijpend lez. 
Rekenen/wisk 
Spelling 
Technisch lez. 

Groep 7 Begrijpend lezen 
Rekenen/wiskunde 
Spelling 
Technisch lezen 

Begrijpend lezen 
Spelling 
Spelling WW. 
Technisch lezen 

Groep 7 Rekenen/wisk Groep 8 Begrijpend lezen 
Spelling WW. 
Rekenen/wiskunde 

 

 

Evaluatie interventies 

We evalueren de interventies naar aanleiding van de M toetsen. We bekijken welke 

interventies wel of niet goed werken en welke verklaringen hieraan ten grondslag liggen.  

De komende periode nemen we de volgende maatregelen: 

• Schoolbreed zal een scholing ingezet worden m.b.t. het lesgeven aan de 
bovengemiddelde en goede leerlingen.  
Voor de beter presterende leerlingen zullen alle leerkrachten de scholing ‘Snelle 
snappers: een praktische aanpak voor hoogbegaafdheid’ en ‘hoogbegaafdheid’ via E-
Wise gaan volgen.  

• Begeleidingstraject leerkracht begrijpend lezen. 

• Leerlingenstop in de groepen 3 t/m 8. Enkel bij aanmeldingen vanwege verhuizing zal 
overwogen worden deze aan te nemen. Leerlingen van andere scholen in Franeker 
kunnen pas na de zomervakantie weer instromen.  

• Ondanks de leerlingenstop zijn de groepen erg groot gebleven. Er was geen extra 
leerkracht te vinden. We hebben voor de gehele week een onderwijsassistent erbij 
gekregen ter ondersteuning, maar zelf dan waren de instructiegroepen van 34 
leerlingen nog erg groot. Binnen deze groepen moesten er soms 3 of 4 instructies 
worden gegeven. Voor de leerkrachten is het bijzonder zwaar en intensief geweest 
om de lessen goed in te richten. De laatste periode zijn de groepen voor begrijpend 
lezen los ingedeeld (maximaal 17 leerlingen). Dit was voor de andere leerkrachten 
echter weer een belasting omdat zij grotere groepen kregen of de begeleiding van de 
onderwijsassistent misten, doordat deze met een andere groep ergens moest zitten. 
Voor begrijpend lezen heeft het los inroosteren geen positief resultaat opgeleverd. 
Ook voor de andere vakgebieden zien we dat vooral de leerlingen die baat hebben bij 
rust en/of extra instructie niet genoeg vooruit gegaan zijn.   
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• Kritisch kijken naar de oefensoftware die we gebruiken. We zijn al in gesprek met 
Gynzy en Snappet. Ook Muiswerk en Junior Einstein worden kritisch onderzocht en 
vergeleken. Definitieve keuze maken voor schooljaar 2019-2020. 
Voor schooljaar 2019-2020 is er gekozen voor Gynzy. We gaan gebruik maken van de 
omgeving ‘werelden’. Hier kan worden gewerkt volgens leerlijnen. Belangrijk bij de 
keuze voor Gynzy was het volgsysteem. Voor leerlingen kunnen de leerdoelen 
overzichtelijk bijgehouden worden. Daarnaast is de opbouw bijzonder logisch. Een 
kind kan niet zomaar aan een doel werken als de voorwaardelijke doelen ervoor nog 
niet worden beheerst. De scholingen vanuit Gynzy worden in de laatste week van de 
zomervakantie verzorgd. 

• Uitzoeken of er ergens nog een mogelijkheid is voor het inzetten van een 
onderwijsassistent voor 2019-2020. De winst is te groot om te negeren. Zeker gezien 
onze populatie in de bovenbouw is dit een belangrijke aanvulling binnen onze school. 
Met de nieuwe instroomgetallen die er aan het einde van het schooljaar bekend 
waren, en de samenstellingen van de groepen hebben we de onderwijsassistente 
voor schooljaar 2019-2020 voor dezelfde betrekkingsomvang kunnen behouden. Het 
zorgrooster en de intensieve begeleiding van leerlingen, zoals deze de laatste twee 
jaren ontwikkeld en verfijnd is kan gelukkig doorgang behouden. Voor het onderdeel 
zorg en begeleiding een essentieel onderdeel binnen onze school.  

• Rooster nogmaals kritisch bekijken: Zijn er momenten waarop de groepen bij 
begrijpend lezen gesplitst kunnen worden? 
De groepen zijn voor begrijpend lezen gesplitst. Helaas hebben de roostermakers 
hierbij een deel van het zorgrooster weggestreept. Dit is dus weer ten koste gegaan 
van ze zorg en begeleiding. Er was dit jaar echt een groepsleerkracht te weinig om 
het onderwijs goed rond te kunnen krijgen. Iedere verandering ging ten koste van 
een ander onderdeel. Volgend jaar hebben we bewust gekozen voor weer 4 groepen 
in 3 t/m 8. Het zorgrooster moet weer op dezelfde manier ingezet worden als in 17-
18 en de eerste helft van 18-19. 

• Is kidsweek wel kerndoel dekkend, halen we hiermee wel de resultaten die we willen? 
Sinds kort zijn we partnerschool van DIA. Deze toetsen delen de kinderen goed in op 
type lezer en laten goed zien op welk referentieniveau de kinderen scoren. Zij bieden 
ook een remediërend programma, passend bij referentieniveau, aan. Hiervan een 
proeflicentie aanvragen en kritisch onderzoeken of dit lesmateriaal past binnen ons 
onderwijssysteem en de leerresultaten positief kan beïnvloeden.   
Voor begrijpend lezen zullen we de teksten van DIA gaan gebruiken, die aansluiten bij 
het niveau van de kinderen.  

Conclusies en vervolgstappen  

Op basis van de evaluatie van de interventies worden de volgende conclusies getrokken: 

• Om de workshops voldoende aan te kunnen bieden, in groepen die behapbaar zijn, is 
een bezetting van 4 leerkrachten noodzakelijk. 

• De onderwijsassistente moet absoluut haar rooster zorg en begeleiding ten uitvoer 
kunnen brengen, de leerlingen hebben zichtbaar profijt hierbij.  

• Groep 8 van volgend jaar is een risicogroep voor de eindopbrengsten. 

• De beter presterende leerlingen moeten een ander aanbod krijgen.  

• Voor rekenen is Gynzy aangeschaft. Dit sluit beter aan bij de leerlijnen en gaat uit van 
voorwaardelijke doelen. (Hiermee kunnen hiaten opgespoord en verholpen worden).  
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De komende periode nemen we de volgende maatregelen: 
 

• Groep 8 wordt zoveel mogelijk als enkelvoudige groep ingeroosterd worden. 

• De specialist begrijpend lezen krijgt coaching in de klas.  

• Groep 6 van volgend jaar moet op gebied van rekenen extra aandacht krijgen. Meer 
instructies en enkelvoudig inroosteren.  

• Voor begrijpend lezen zal er schoolbreed begeleiding van Karin vd Mortel komen. We 
moeten het vakgebied breder trekken dan in een enkele les. Schoolbreed en 
vakoverstijgend hier aan gaan werken. Samen met Karin vd Mortel hier beleid op 
maken. 

• Begrijpend lezen zal mbt DIA-teksten aangeboden worden. 

• Voor de leerlingen met een bovengemiddeld leerpotentieel zal er een passender 
onderwijsaanbod komen. Alle leerkrachten gaan hiervoor scholingen volgen.  

 
De maatregelen worden verwerkt in het schooljaarplan, evaluatiemomenten worden 
gepland, consultaties worden gepland, successen worden gevierd. 
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Analyse Eindtoets 2019  

  
Algemene informatie 
 

Naam School OBS de Steven 

Datum afname   16-04-2019 

Totaal aantal leerlingen in groep 8 17 

Aantal deelnemende leerlingen  17 

Afgenomen eindtoets DIA 

Wijze van afname   Digitaal 

Aanpassingen    Geen 

Ontheffingen    Nee 

Herberekening*   Mogelijk voor N.A. op basis van <2 jaar op 
school. Niet nodig i.v.m. voldoende 

eindscore. Indien wel gebruikt dan wordt de 
behaalde score 359,7 

* benoem de grond voor herberekening 

  
Resultaten op schoolniveau: 
 

 Eindtoets   % gewogen ll’n  ondergrens   behaalde score  

Schooljaar 2015-2016 FF 8% 534 CITO 532,2 

Schooljaar 2015-2016 KB 24% 531,5 CITO 528,5 

Schooljaar 2016-2017 14% 533,1 CITO 533,5 

Schooljaar 2017-2018 15% 532,9 CITO 528,8 

Schooljaar 2018-2019 12 % 357,4 DIA 358,8 

 

      
Schooljaar  Taalverzorging Lezen  Rekenen 

<1F 1F 2F <1F 1F 2F <1F 1F 1S 

2017-2018 0 9 6 1 7 7 3 11 1 

2018-2019 0 8 9 0 6 11 3 8 6 
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Conclusie(s) en actie(s) op schoolniveau: 
 

Rekenen: 

Met de proeftoets waren er 7 leerlingen die het 1F niveau niet hebben gehaald, een zorgelijk signaal 

wat bij 4 leerlingen absoluut als verrassing kwam. Op basis van die resultaten zijn er met deze 

leerlingen kindgesprekken gevoerd. Al snel bleek dat ze moeite hadden met de vraagstelling. Het was 

de allereerste keer dat de kinderen een toets van DIA hadden gemaakt. De vraagstelling was voor 

een deel van de leerlingen niet duidelijk, wat werd er eigenlijk gevraagd? De rekenspecialist heeft 

hier groepsbreed aandacht aan besteed. Samen is er gekeken welke vraagstelling ze gewend zijn, en 

hoe deze in DIA wordt beschreven. Toen deze koppeling eenmaal was gemaakt hadden de leerlingen 

snel door waar ze fouten hadden gemaakt.  

We zien een stijging mbt het aantal leerlingen dat 1S niveau haalt. Schoolbreed zien we een stijging 

in de resultaten op rekenen (15% hogere ‘passende score’ t.o.v. vorig jaar op basis van gegevens Cito 

vs NSCCT).  

Vorig jaar waren de vorige actiepunten benoemd: 

1. Kritisch kijken naar de afname digitaal. Ruimte op tafels beter organiseren, kladpapier 

verplichten te gebruiken. 

• Tijdens de toets hebben alle leerlingen standaard kladpapier op tafel gehad. Er is 

vooraf tijdens de lessen en andere toetsen al erg gehamerd op het gebruik van 

kladpapier. De leerlingen hebben meer een gewoonte gemaakt van het gebruik 

hiervan. 

2. Volgend jaar onderzoeken welke eindtoets/welk leerlingvolgsysteem passend is bij ons 

onderwijs. DIA lonkt, zeker nu zij samenwerking met de NSCCT aan zijn gegaan. Wij willen 

meer met de leerpotentiëlen gaan werken en hebben vraagtekens in hoeverre Cito LOVS hier 

goed bij aan kan sluiten.  

• Kijkend naar de resultaten op schoolniveau, maar ook op leerlingniveau, mogen we 

stellen dat de keuze voor DIA een positieve is geweest. 

 

3. Eindopbrengsten vergelijken met leerpotentieel van de leerlingen. Hebben de leerlingen 

daadwerkelijk gescoord, passend bij de uitstroom die er nu staat? Aan de hand van deze 

gegevens zal er een verdere analyse worden gedaan. N.a.v. deze analyse zal er worden 

gekeken welke actiepunten er eventueel nodig zijn binnen het leerstofaanbod/de werkwijze. 

• Deze analyse is op pagina 3 en 4 verwerkt.   
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Resultaten op leerlingniveau 

Uitstroom en schooladvies:   

Leerling Score Advies 
eindtoets 

NSCCT 
LP 

Advies school 
 

Nieuw 
advies 

Jasmina vd Werf 348 VMBO B/K  VMBO B/K  - 

Lisanne Dijkstra 349 VMBO B/K  VMBO B (LWOO?)  VMBO K 

Lieke Pereboom 345 VMBO B/K  VMBO K  - 

Roelof Sybesma 348 VMBO B/K  VMBO B (LWOO?)  - 

Thys de  Warle* 382 VWO  HAVO  VWO 

Finn Zwerver 353 VMBO K/TL  VMBO TL/HAVO  - 

Angela Grottello 364 HAVO/VWO  VMBO K/TL  VMBO TL 

Sven Buwalda 366 HAVO/VWO  VWO  - 

Liekencha Steba* 363 TL/HAVO  VMBO K/TL  VMBO TL 

Anna Lisa Engbrenghof 370 VWO  HAVO  - 

Elcke Strampel* 364 HAVO/VWO  VMBO TL  HAVO 

Santino de Graaf 368 HAVO/VWO  VWO  - 

Michelle Vijver 370 VWO  HAVO  HAVO + 

Salomi Yogananthan 365 HAVO/VWO  HAVO +  - 

Alisha Tijsma 349 VMBO B/K  VMBO B  - 

Joshua Weijers* 351 VMBO K/TL  VMBO B  VMBO K 

Nynke Akkerman 345 VMBO B/K - VMBO B/K  - 

  
 
Schooladvies t.o.v. advies vanuit de eindtoets 

Toetsadvies is ten minste een hele schoolsoort lager dan het schooladvies  1 x 6 % 

Toetsadvies is een halve schoolsoort lager dan het schooladvies  3 x 18 % 

Toetsadvies is gelijk aan het schooladvies  3 x 18 % 

Toetsadvies is een halve schoolsoort hoger dan het schooladvies  4 x 23 % 

Toetsadvies is ten minste een hele schoolsoort hoger dan het schooladvies  6 x 35 % 

  

Totaal  % heroverwegingen  58 % 

Totaal % aangepaste schooladviezen  41 % 

  

Bevorderende factoren Belemmerende factoren 
-Vakspecialisten hebben kennis van de 

leerlijnen en een passend aanbod gerealiseerd. 

-Positieve groepsdynamiek. 

-Leerstofaanbod op maat. 

-Extra workshoprondes in het rooster 

gerealiseerd.  

 

 

-18 % van de leerlingen heeft leerlinggewicht. 
-1 leerling met dyscalculie. 

-1 leerling met ADD. 

-1 leerling met Asperger. 

-Leerlingen hebben dit jaar in februari voor het 

eerst een toets van DIA digitaal gemaakt. 

-Leerlingen werken sinds schooljaar 2017-2018 

binnen ons nieuwe gepersonaliseerde 

onderwijs.  

 



   
 

Analyse eindtoets obs de Steven 2018-2019 
Pagina 4 van 4 

 

Conclusie(s) en actie(s) op leerlingniveau: 
 
Er zijn 3 leerlingen (dit betreft een leerling met dyscalculie (percentiel 3, onder de bandbreedte), een 

leerling met een TIQ van 84 (percentiel 7, binnen bandbreedte) en een leerling die sinds januari 2019 

in Nederland is en 6 jaar lang slechts 1 dagdeel Nederlandse les heeft gehad (percentiel 6, 

leerpotentieel onbekend)) die het 1F niveau van rekenen niet hebben behaald.  

Deze twee leerlingen die al langer bij ons op school zitten hebben gedurende de afgelopen jaren 

structureel extra rekeninstructies gevolgd. Ook hebben zij minimaal 2x per week een extra 

workshopronde (45 minuten) in een kleine zorggroep extra inoefening en begeleiding gehad. Deze 

extra instructies, inoefening en begeleiding waren allemaal op het niveau waarop zij presteerden met 

rekenen (mbv Bareka rekenmuurtje startpunt vastgesteld). Helaas scoort de leerling met dyscalculie 

onder de bandbreedte. De andere leerling heeft, ondanks het feit dat zij het 1F niveau niet heeft 

gehaald, volgens leerpotentieel voldoende gescoord. 

De leerlingen gemarkeerd met een * hadden een schooladvies gekregen wat op dat moment passend 

was volgens de plaatsingswijzer, maar waarbij heroverweging al voorspeld was. Hierbij is echter in de 

gesprekken met ouder(s) en leerlingen uitermate duidelijk gecommuniceerd dat de desbetreffende 

leerling de zichtbare stijgende lijn door moest zetten richting de eindtoets. Van deze leerlingen was 

al te zien dat de resultaten steeds positiever werden. We wilden echter absolute zekerheid dat deze 

trend door zou zetten. Er is veel vanuit persoonlijke leerdoelen gewerkt en overlegd met de leerling 

wat hij/zij nog nodig had om het persoonlijke (uitstroom)doel te behalen. Dit heeft een positief 

resultaat opgeleverd.  

Er zijn 3 leerlingen die met de uitstroom niet volgens leerpotentieel hebben gescoord. Deze 

leerlingen scoren net te laag (1x 1 punt, 2x 2 punten) om binnen de bandbreedte te scoren. Van deze 

leerlingen betreft het 1 leerling met ADD, die qua leerpotentieel meer zou kunnen laten zien, maar 

beperkt wordt door zijn concentratieproblemen. De andere leerling is chronisch ziek en heeft 

regelmatig wat ‘mindere’ momenten en hogere afwezigheid. Ook is vlak voor de afname van de 

eindtoets haar moeder opgenomen. Dit zou mee kunnen spelen in haar resultaten. Wel zien we, ook 

binnen script (NSCCT vs CITO), dat haar grafiek een uitstroom VMBO B voorspelde. Tijdens de lessen 

heeft zij de afgelopen jaren ook nooit een hogere score laten zien. De uitstroom past bij het beeld 

dat zij gedurende haar gehele schoolcarrière heeft laten zien. Het schooladvies is ook mede op deze 

gegevens tot stand gekomen.  

Alle andere leerlingen hebben op of boven verwachting gescoord. Van een deel van deze leerlingen 

was er al een duidelijke afspraak gemaakt: We zien dat de resultaten sterk stijgen en er steeds meer 

richting mogelijkheden wordt gescoord, wanneer deze stijgende lijn doorzet zullen wij het 

uitstroomadvies hoger maken. De leerlingen en leraren hebben doelgericht gewerkt aan het 

vasthouden/vergroten van de stijgende lijn, met positief resultaat.  

  



 

 

 
 

Werken met kwaliteitskaarten        schooljaar 2018-2019 

Onderdeel          Datum afname 

Tevredenheidsonderzoek personeel       maart 2019 

 

De gemiddelde score bedraagt 3,67. 

Dit is boven de gemiddelde score van 3 (is de norm) en krijgt als waardering goed.  

Het responspercentage was 100%, dit is uitstekend. 

De leerkrachten waarderen de school met een gemiddelde van 8,7. 

 

Signalering 

Geen signaleringspunten 

 

Toelichting / verantwoording 

Er is in de teamvergadering en tijdens de MR vergadering gesproken over de uitslag. Er was een 

leerkracht die aangegeven had dat de werkdruk niet evenredig is verdeeld over de groepen en zij 

daarom deze punten onvoldoende had beoordeeld (enige dus normscore werd niet onvoldoende). Er is 

gesproken over de drukte van de stamgroep 3/4/5 met 34 leerlingen. Er is wel ingezet op extra formatie 

maar helaas was er geen extra leerkracht te vinden. Er is gekozen voor een onderwijsassistent om de 

leerkrachten toch enigszins te kunnen ontlasten. De instructiegroepen worden nu echter wel bijzonder 

groot, en dit moet absoluut niet ten koste gaan van de kwaliteit van ons onderwijs. 

 

Nieuwe actiepunten:  

Tot aan de zomervakantie een leerlingenstop in de groepen 3 t/m 8. In geval van verhuizingen moet 

kritisch gekeken worden naar eventuele toelating. 

 



 

 

Werken met kwaliteitskaarten       schooljaar 2018-2019 

Onderdeel         Datum afname 
Tevredenheidsonderzoek leerlingen      maart 2019 
 
De gemiddelde score bedraagt 3,34 (ruim voldoende) 
Dit is boven de gemiddelde score van 3 (is de norm). 
 

Signalering op schoolniveau 

Leerlingen mogen meedenken en meepraten over allerlei schoolzaken  
Ik durf het te zeggen als iets me niet bevalt (als ik iets niet leuk vind)  
De juf/meester vraagt of ik de lessen leuk vind 
De juf/meester zet op het bord wat we gaan doen 
De juf/meester laat ons zelf werk kiezen 
Onze school organiseert activiteiten na schooltijd  
De kinderen in onze klas gaan leuk met elkaar om 
 

Signalering op groepsniveau 

De juf/meester vraagt of ik tevreden ben over de school (8) 
De juf/meester vraagt of ik de lessen leuk vind (6) 
De juf/meester houdt rekening met onze wensen, met wat wij willen of denken (8) 
Leerlingen mogen meedenken en meepraten over allerlei schoolzaken (7 en 8) 
Ik durf het te zeggen als iets me niet bevalt (als ik iets niet leuk vind) (7 en 8) 
De juf/meester zet op het bord wat we gaan doen (6 en 7) 
De juf/meester zegt hoe lang je over je werk mag doen (7) 
De juf/meester zegt er wat van als kinderen te laat komen (7) 
De juf/meester laat ons zelf werk kiezen (6, 7 en 8) 
De kinderen in onze klas gaan leuk met elkaar om (7) 
Onze school organiseert activiteiten na schooltijd (6, 7 en 8) 
De juf/meester geeft me extra werk als dat nodig is (6) 
 

Signalering op geslacht 

De juf/meester vraagt of ik tevreden ben over de school (meisjes) 
De juf/meester vraagt of ik de lessen leuk vind (jongens en meisjes) 
De juf/meester houdt rekening met onze wensen, met wat wij willen of denken (meisjes) 
Leerlingen mogen meedenken en meepraten over allerlei schoolzaken (jongens en meisjes) 
Ik durf het te zeggen als iets me niet bevalt (als ik iets niet leuk vind) (jongens en meisjes) 
De juf/meester zet op het bord wat we gaan doen (jongens) 
De juf/meester zegt er wat van als kinderen te laat komen (jongens) 
De juf/meester laat ons zelf werk kiezen (jongens en meisjes) 
De kinderen in onze klas gaan leuk met elkaar om (meisjes) 
Onze school organiseert activiteiten na schooltijd (jongens en meisjes) 

 

Toelichting / verantwoording 

-Opvallend is dat de onvoldoende score over het leuk met elkaar omgaan in de klas terug te 
voeren is naar de meiden van groep 7. Deze scoort echter dusdanig laag dat het op 
schoolniveau onvoldoende wordt. 
-Het op het bord neerzetten wat er wordt gedaan, het zelf kiezen en bijvoorbeeld het zeggen 
hoelang iets duurt is met het nieuwe concept erg veranderd. Alles staat nu in hun digitale 
rooster. De leerlingen moeten hier alleen nog goed mee om leren te gaan, en ontdekken wat ze 
waar allemaal kunnen vinden. 



-Naschoolse activiteiten zijn wel georganiseerd maar de opkomst was hier altijd dusdanig 
laag/nihil dat dit niet meer door kon gaan. 
-Er is, zeker bij groep 8, behoefte om mee te praten over schoolzaken. Ze willen gehoord 
worden en meedenken blijkt uit het onderzoek. Er is eerder al eens gesproken over een 
leerlingenraad, maar door de vele veranderingen in werkwijze is dit op een laag pitje gezet. 
Toch geven de leerlingen duidelijk de behoefte aan, dus moeten we dit weer oppakken. 
 

Nieuwe actiepunten:  

-Rots en water training voor groep 7 starten. 
-Schooljaar 2019-2020 starten met de leerlingenraad. In de aanloop hier naartoe met team 
onderzoeken en besluiten welke vorm we hieraan willen geven.  



 
Werken met kwaliteitskaarten       schooljaar 2018-2019 

 

Onderdeel         Datum afname 

Tevredenheidsonderzoek ouders      April/mei 2019 

 

De gemiddelde score bedraagt 3,49 (ruim voldoende) 

Dit is boven de gemiddelde score van 3 (is de norm). 

Het gemiddelde eindcijfer dat gegeven is door de ouders is een 8,2 

 

De respons op de Vragenlijst was 22%: 19 van de 88 respondenten heeft de Vragenlijst 

ingevuld. Het responspercentage is laag; de Vragenlijst werd door weinig respondenten 

ingevuld. Daardoor moet er voorzichtig met de conclusies worden omgegaan. 

 

Signalering 

De school vraagt mij regelmatig wat ik verwacht van de school  

De school informeert mij regelmatig over wat ze wil verbeteren  

De school vraagt regelmatig of ik tevreden ben over de school 

 

Toelichting / verantwoording 

Er is een aantal keren verzocht de vragenlijst in te vullen, helaas bleef de respons laag. Vanuit 

de signalering blijft echter dat ouders wel willen dat school regelmatig vraagt of ze tevreden zijn 

en wat ze verwachten van de school. Omdat het erg lastig is voor het team om deze vragenlijst 

zo goed te kunnen bespreken is de vragenlijst ouders als agendapunt op de MR vergadering 

aan bod gekomen. De oudergeleding is gevraagd mee te denken over hoe wij als school dit in 

het vervolg aan zouden moeten/kunnen pakken. 

Vanuit de oudergeleding MR kwamen de volgende opmerkingen: 

• Mensen zijn wel wat enquête-moe zijn. Alle bedrijven en instanties sturen ze, mensen 

zijn er waarschijnlijk wel wat klaar mee 

• Als mensen gevraagd worden en ze vullen het niet in, dan zullen ze wel tevreden zijn? 

• Zonder mogelijkheid tot toelichting is de interpretatie van de gegeven antwoorden niet 

helemaal eerlijk?  

• Vragenlijst is te lang. Voelt alsof er erg veel ‘dubbelingen’ in zitten. Wellicht faseren. 

• Voor veel mensen is de vragenlijst waarschijnlijk teveel van het goede. Didactische en 

pedagogische componenten zullen voor veel ouders lastig in te vullen zijn.  

Er is in de MR lang gesproken over verschillende vormen/manieren om toch ouders te kunnen 

vragen naar hun mening. Deze conversatie is omgezet naar actiepunten. 

 

Nieuwe actiepunten: 

• Een korte vragenlijst maken. In de MR vergadering van oktober/november zal er 
gezamenlijk een vragenlijst opgezet worden.  

• De vragenlijst wel online afnemen (ook voor scoring handig) maar wel ruimte voor 
toelichtingen bieden (scoring/nuancering wel lastiger daardoor) 

• Tijdens de gespreksrondes in januari iPad’s neerzetten in de school. Ontvangst van 
ouders met koffie/thee en vragen om ter plekke (voor/tussen/na de gesprekken) de 
(korte!) vragenlijst anoniem in te vullen. Bijhouden wie dit heeft gedaan, en de overige 
ouders via de mail nog uitnodigen.  



 

 

 
 

Werken met kwaliteitskaarten        schooljaar 2018-2019 

Onderdeel          Datum afname 

Tevredenheidsonderzoek leerlingen      maart 2019 

 

De gemiddelde score bedraagt 3,34 (ruim voldoende) 

Dit is boven de gemiddelde score van 3 (is de norm). 

 

Signalering op schoolniveau 

Leerlingen mogen meedenken en meepraten over allerlei schoolzaken  
Ik durf het te zeggen als iets me niet bevalt (als ik iets niet leuk vind)  
De juf/meester vraagt of ik de lessen leuk vind 
De juf/meester zet op het bord wat we gaan doen 
De juf/meester laat ons zelf werk kiezen 
Onze school organiseert activiteiten na schooltijd  
De kinderen in onze klas gaan leuk met elkaar om 
 

Signalering op groepsniveau 

De juf/meester vraagt of ik tevreden ben over de school (8) 
De juf/meester vraagt of ik de lessen leuk vind (6) 
De juf/meester houdt rekening met onze wensen, met wat wij willen of denken (8) 
Leerlingen mogen meedenken en meepraten over allerlei schoolzaken (7 en 8) 
Ik durf het te zeggen als iets me niet bevalt (als ik iets niet leuk vind) (7 en 8) 
De juf/meester zet op het bord wat we gaan doen (6 en 7) 
De juf/meester zegt hoe lang je over je werk mag doen (7) 
De juf/meester zegt er wat van als kinderen te laat komen (7) 
De juf/meester laat ons zelf werk kiezen (6, 7 en 8) 
De kinderen in onze klas gaan leuk met elkaar om (7) 
Onze school organiseert activiteiten na schooltijd (6, 7 en 8) 
De juf/meester geeft me extra werk als dat nodig is (6) 
 

Signalering op geslacht 

De juf/meester vraagt of ik tevreden ben over de school (meisjes) 
De juf/meester vraagt of ik de lessen leuk vind (jongens en meisjes) 
De juf/meester houdt rekening met onze wensen, met wat wij willen of denken (meisjes) 
Leerlingen mogen meedenken en meepraten over allerlei schoolzaken (jongens en meisjes) 
Ik durf het te zeggen als iets me niet bevalt (als ik iets niet leuk vind) (jongens en meisjes) 
De juf/meester zet op het bord wat we gaan doen (jongens) 
De juf/meester zegt er wat van als kinderen te laat komen (jongens) 
De juf/meester laat ons zelf werk kiezen (jongens en meisjes) 
De kinderen in onze klas gaan leuk met elkaar om (meisjes) 
Onze school organiseert activiteiten na schooltijd (jongens en meisjes) 

 

 

Toelichting / verantwoording 

 

 

Nieuwe actiepunten:  

 

 

 

 

 



 

 

Onderdeel          Datum afname 

Tevredenheidsonderzoek ouders       maart 2019 

         

De gemiddelde score bedraagt 3,17 bij een respons van 31% 

Dit is boven de gemiddelde score van 3 (is de norm). 

 

Signalering 

- De school vraagt mij regelmatig wat ik verwacht van de school 

- Op school wordt voldoende aandacht besteed aan creatieve vorming 

- De leraar besteed voldoende aandacht aan pesten, ruzies en misverstanden 

- De school organiseert voldoende activiteiten voor ouders 

- De school geeft inzicht in de eindresultaten van de school 

- De school treedt goed op als er problemen zijn tussen kinderen 

- Op school wordt ervoor gezorgd dat mijn zoon/dochter geen last heeft van pesten en treiteren 

 

Toelichting / verantwoording 

Met de invoering van de Steve Jobsschool wordt het overleg en daarmee het contact met ouders 

frequenter. Er kan dan sneller worden ingespeeld op verwachtingen van ouders m.b.t. de inhoud van 

het onderwijs en op problemen met ruzies tussen leerlingen, dan wel pesten. 

De eindresultaten van de school staan in de schoolgids 2017-2018. 

 

Nieuwe actiepunten:  

Samenstellen van een werkgroep die een nieuwe methode gaat uitzoeken voor sociaal-emotionele 

ontwikkeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderdeel          Datum afname 

Tevredenheidsonderzoek personeel      maart 2019 

 

De gemiddelde score bedraagt 3,34 

Dit is boven de gemiddelde score van 3 (is de norm). 

 

Signalering 

Op onze school wordt voldoende aandacht besteed aan het werken met digitale leermiddelen 

 

Toelichting / verantwoording 

Met de invoering van het Steve Jobsonderwijs zal dit punt niet meer aan de orde zijn. 

 

Nieuwe actiepunten:  

Geen  

 

 

Onderdeel          Datum afname 

Tevredenheidsonderzoek management      maart 2019 

 

De gemiddelde score bedraagt 3,48 



Dit is boven de gemiddelde score van 3 (is de norm). 

 

Signalering 

Geen 

 

Toelichting / verantwoording 

Geen 

 

Nieuwe actiepunten:  

Geen 

 

 

 

 



 

Uitwerking WMK PO  OBS de Steven 2018-2019  

 

 

 

Werken met kwaliteitskaarten        schooljaar 2018-2019 

 
Onderdeel          Datum afname 
Actieve en zelfstandige rol leerlingen      Mei 2019 
 
Er zijn geen vragen gewijzigd dan wel toegevoegd. 
De gemiddelde score bedraagt 3,50 (goed) 
Dit is boven de gemiddelde score van 3 (is de norm). 
 
Signalering 
-Er wordt gebruik gemaakt van vormen van tutoring (2,83) 
 
Toelichting / verantwoording 
-Deze score is verrassend, aangezien er binnen de school juist veel samengewerkt wordt. Leerlingen 
van verschillende leeftijden zitten bij elkaar en moeten elkaar helpen. Hierbij worden er verschillende 
vormen van elkaar helpen/tutoring toegepast. In sommige gevallen is het in peer-groepen, in andere 
gevallen juist een erg verschillende samenstelling om het samen werken en van elkaar leren te 
bevorderen.  
 
Nieuwe actiepunten:  
-geen  
 

 
Onderdeel          Datum afname 
Gebruik leertijd         Mei 2019 
 
Er zijn geen vragen gewijzigd dan wel toegevoegd.     
De gemiddelde score bedraagt 3,74 (goed) 
Dit is boven de gemiddelde score van 3 (is de norm). 
 
Signalering 
- Geen 
 
Toelichting / verantwoording 
- Geen 
 
Nieuwe actiepunten:  
- Geen 
 
 
 
 



 

Uitwerking WMK PO  OBS de Steven 2018-2019  

 
 
 
Onderdeel          Datum afname 
Wetenschap en techniek        Mei 2019 
 
Er zijn geen vragen gewijzigd dan wel toegevoegd.     
De gemiddelde score bedraagt 3,13 (voldoende) 
Dit is boven de gemiddelde score van 3 (is de norm). 
 
Signalering 
-Er vinden regelmatig controleactiviteiten plaats (2,80) 
-Ouders worden breed geïnformeerd over de gang van zaken op school m.b.t. Techniek (2,50) 
-Ouders en verzorgers worden betrokken bij techniekactiviteiten (2,80) 
-De school organiseert techniekgerelateerde activiteiten in de wijk (2,50) 
 
Toelichting / verantwoording 
-Techniek wordt geïntegreerd aangeboden in de wereldoriëntatielessen. Het aanbod 
kerndoeldekkend. School is druk bezig de ouderbetrokkenheid te vergoten, door onder andere ouders 
uit te nodigen voor het geven van workshops. Hier moeten ouders nog een drempel over en dit loopt 
nog niet zoals we graag willen. Wellicht doordat ze niet genoeg weten van wat we doen (niet alleen 
techniek gerelateerd). We zijn momenteel erg bezig met het ‘op de kaart zetten’ van de school, en 
moeten hier absoluut mee doorgaan!       
 
Nieuwe actiepunten:  
-Ouderbetrokkenheid vergroten, nog meer naar buiten toe laten zien wie we zijn en wat we doen.  
 
 



 

Uitwerking WMK PO  OBS de Steven 2018-2019  

 

 

 

Werken met kwaliteitskaarten        schooljaar 2018-2019 

 
Onderdeel          Datum afname 
Kwaliteitszorg          Mei 2019 
 
Er zijn geen vragen gewijzigd dan wel toegevoegd. 
De gemiddelde score bedraagt 3,57 (goed) 
Dit is boven de gemiddelde score van 3 (is de norm). 
 
Signalering 
-Geen 
 
Toelichting / verantwoording 
-Geen  
 
Nieuwe actiepunten:  
-Geen  
 

 
Onderdeel          Datum afname 
Opbrensgten          Mei 2019 
 
Er zijn geen vragen gewijzigd dan wel toegevoegd.     
De gemiddelde score bedraagt 3,62 (goed) 
Dit is boven de gemiddelde score van 3 (is de norm). 
 
Signalering 
- Geen 
 
Toelichting / verantwoording 
- Geen 
 
Nieuwe actiepunten:  
- Geen 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Uitwerking WMK PO  OBS de Steven 2018-2019  

 
Onderdeel          Datum afname 
Opbrengstgericht werken        Mei 2019 
 
Er zijn geen vragen gewijzigd dan wel toegevoegd.     
De gemiddelde score bedraagt 3,46 (ruim voldoende) 
Dit is boven de gemiddelde score van 3 (is de norm). 
 
Signalering 
-Geen 
 
Toelichting / verantwoording 
-Geen 
 
Nieuwe actiepunten:  
-Geen  
 

 
Onderdeel          Datum afname 
Sociale en fysieke veiligheid        Mei 2019 
 
Er zijn geen vragen gewijzigd dan wel toegevoegd.     
De gemiddelde score bedraagt 3,95 (uitstekend) 
Dit is boven de gemiddelde score van 3 (is de norm). 
 
Signalering 
-Geen 
 
Toelichting / verantwoording 
-Geen 
 
Nieuwe actiepunten:  
-Geen  
 
 
 


