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IN ONZE BLOKKENDOOS PASSEN ALLE BLOKKEN 
VERSCHILLEND VAN VORM EN KLEUR  

EN SAMEN MAKEN WE ER EEN  
STERK BOUWWERK VAN! 

 
Onder het motto: 

WETEN WAT JE MOET DOEN ALS JE NIET WEET WAT JE MOET DOEN! 
 

Met als uitgangspunt: 
ZORG GOED VOOR JEZELF,  

ZORG GOED VOOR DE ANDER  
EN ZORG GOED VOOR DE OMGEVING 
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INLEIDING 

ALGEMEEN 

Zoals uit onderstaand schema blijkt is dit schooljaarverslag direct gekoppeld aan het schooljaar -plan. In dit verslag wordt teruggekeken op hetgeen 

het afgelopen aan activteiten ontplooid is en vooral hoe de kwaliteit daarvan is geweest. Op basis van die g egevens worden vervolgens 
aanbevelingen gedaan voor de voortgang welke opgenomen worden in het volgende schooljaarplan. Op langere termijn kunnen de co nclusies en 

bevindingen ook hun effect hebben op de algemene koers zoals deze in het schoolplan geduid wo rdt.  
 

De evaluatie is in eerste instantie bedoeld als intern instrument, in tweede instantie verantwoordt de school zich er ook mee  naar ouders, m.r. en 

bestuur. 
 

 

plancyclus Leerrijk!

maatschappij

BELEIDSKADERS OP STICHTINGSNIVEAU

Concretisering voor geldend jaar Concretisering voor geldend jaar

ORGANISATIE IDENTITEIT ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER

STICHTINGSPLAN SCHOOLPLAN

STICHTINGSJAARVERSLAG SCHOOLJAARVERSLAG

Evaluatie jaarplan en voortgangbepaling Evaluatie jaarplan en voortgangbepaling

wet en regelgeving kernwaarden en missie Leerrijk!!

Richtinggevende uitspraken voor 4 jaar Richtinggevende uitspraken voor  4 jaar

STICHTINGSJAARPLAN SCHOOLJAARPLAN
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SCHOOLSPECIFIEK. 

Dit schooljaarverslag is samengesteld door ondergetekende met inbreng van alle teamleden. 

We kiezen, net als vorig schooljaar voor een aanpak, die schoolontwikkeling en individuele ontwikkeling hand in hand laten ga an. 
 

Centraal staat de ontwikkeling van het team als groep onderwijs professionals in het kader van toegerust zijn op Passend Onderwijs. 
In de klas ligt het accent op betekenisvol leren in dienst van het geven van eigenaarschap / verantwoordelijkheid aan kinderen voor hun eigen 

ontwikkeling.  
We willen de betrokkenheid en het welbevinden van leerling, ouder en lee rkracht verder vergroten. 

 

Buiten de klas blijft het accent liggen op samenwerking (coöperatief gedrag) én individuele ontwikkeling (verantwoordelijkhei d nemen voor eigen 
ontwikkeling).  

 
Bijna alle activiteiten in dit schooljaarplan staan in relatie met één of met beide hiervoor genoemde ontwikkelingen. 

 

Het is een uitdaging voor alle betrokkenen om de ontwikkelingen op elkaar af stemmen, te verbinden.  
 

Er is door iedereen op de Blokkendoos hard gewerkt aan het verbeteren van de basiskwaliteit van de school. De groepsoverzicht en zijn van goede 

kwaliteit geworden, er wordt voor de hoofdvakken veelal op 3/4 niveaus lesgegeven en de zorgstructuur is verder op orde gekomen.  

 

In het vierde jaar is de samenwerking met KMB (peuters en BSO en TSO) wederom vlot verlopen.  

De samenwerking met medezeggenschapsraad en ouderraad is prima. Er wordt constructief vergaderd en de activiteiten die ontplo oid worden slaan 

aan bij de kinderen. 

De Blokkendoos als lerende organisatie ontwikkelt zich langzaam maar gestaag.  

 

Mede dankzij de inzet van het team, de ouderraad en de medezeggenschapsraad zijn we erin geslaagd ondanks de schoolsluiting en de Covid-19 

maatregelen om er een plezierig en leerzaam jaar van te maken.  

 

Daarvoor hartelijk dank. 

Nick de Lange, directeur 
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Hoofdstuk 1   VOORTGANG SCHOOLONTWIKKELING 
 

 
Inleiding. 
De Blokkendoos heeft de afgelopen jaren een koerswijziging ingezet die we de komende jaren willen voortzetten. Onze inzet is en blijft de 

bevordering van de talentontwikkeling en het eigenaarschap van onze kinderen. We willen dit aantoonbaar maken door al onze activiteiten te 
richten op het zichtbaar vergroten van het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen, ouders en leerkrachten.  

 

Net als afgelopen jaar zullen de leerkrachten zich verder gaan ontwikkelen om uitstekende ‘snappers’ van kinderen te wor den. Als sterke pedagoog 
gaan ze uit van verschillen, kunnen deze herkennen, erkennen en benutten. Onze organisatie zal op vele manieren het vakmansch ap en de 

bevlogenheid van de leerkracht ondersteunen en stimuleren. Daarom krijgen leerkrachten veel ruimte om initiatieven te nemen, samen te werken, 
en te reflecteren. De rol van de leerkracht zal langzaam veranderen van minder sturend naar meer begeleidend.  

De leidinggevenden brengen focus aan op deze schoolontwikkeling. Dat betekent dat de leidinggevenden sturen op het met succes vergroten van 

bevlogenheid en vakbekwaamheid van de teamleden, waardoor de teamleden zich eigenaar weten van de schoolontwikkeling.  
 

ZELFEVALUATIE PERODE AUGUSTUS 2019 FEBRUARI 2020 
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ONDERWIJSKWALITEIT: ZELFEVALUATIE + ANALYSE 

INSPECTIESTANDAARDEN 

 
POPULATIE EN AANBOD            (OP 1) OORDEEL ONDERBOUWING: HOE TOON JE DAT AAN? FREQUENTIE 

Het in het schoolplan beschreven aanbod 
is dekkend voor de kerndoelen. 
 

x Ja 
0 Nee 

Schoolplan 2019-2023 Jaarlijks in 
rapportage 01 

De school beschikt over een actuele 
analyse van de populatie. 
 

x Ja 
0 Nee 

Zie Schoolplan 2019-2023 Jaarlijks in 
rapportage 01 

Het aanbod wordt op schoolniveau 
afgestemd op de populatie. 
 

x Ja 
0 Nee 

We hebben de norm gelegd boven het landelijk gemiddelde en streven naar 75% A en B 
scores bij Cito LOVS 

Jaarlijks in 
rapportage 01 

Het aanbod wordt op groepsniveau 
afgestemd op de populatie. 
 

x Ja 
0 Nee 

Aanbod afgestemd in 2 of 3 niveaus per groep m.b.t. instructie en verwerking. Daarnaast 
voor enkele lln. een OOP. 

Jaarlijks in 
rapportage 01 

ZICHT OP ONTWIKKELING        (OP 2) OORDEEL ONDERBOUWING: HOE TOON JE DAT AAN? FREQUENTIE 

Vraag; subonderdelen hier benoemen? 0 Onvoldoende 
0 Voldoende 
x Goed 
 

Zie bladzijde 20 e.v. van het schoolplan en schoolgids Iedere rapportage 

DIDACTISCH HANDELEN           (OP 3) OORDEEL ONDERBOUWING: HOE TOON JE DAT AAN? FREQUENTIE 

Vraag; subonderdelen hier benoemen? 0 Onvoldoende 
0 Voldoende 
x Goed 
 

Zie bladzijde 33 van het schoolplan. 
We gaan in 2020-2021 n.a.v. de uitkomsten van de Succes!spiegel inzetten op samen 
leren (blz. 14 schoolplan) tussen leerlingen, tussen leerkracht en leerlingen en tussen 
leerkrachten (schoolleiding)  
 

Iedere rapportage 

VEILIGHEID                               (SK 2) OORDEEL ONDERBOUWING: HOE TOON JE DAT AAN? FREQUENTIE 

Vraag; subonderdelen hier benoemen? 0 Onvoldoende 
0 Voldoende 
x Goed 
 

Zie OP 3. 
We monitoren via Zien en via de Succes!spiegel. Via ZIEN kun je per individu weten of de 
veiligheid in het geding is en daar nemen we actie op. Via de Succes!spiegel is dat niet 
het geval, maar geeft de uitslag wel aan dat bijna alle leerlingen en alle leerkrachten zich 
veilig voelen op school. 

Iedere rapportage 

RESULTATEN  toets scores         (OR 
1) 

OORDEEL ONDERBOUWING: HOE TOON JE DAT AAN? FREQUENTIE 

Vraag; subonderdelen hier benoemen? 0 Onvoldoende 
0 Voldoende 
x Goed 
 

Zie Schoolanalyse M-februari 2020 
IB-er maakt de schoolanalyse. Bijstellingen in beleid zijn niet nodig. 
Op groepsniveau wordt de groei in vaardigheidsscore besproken in de twee jaarlijkse 
groepsbesprekingen. Bijstelling in aanpak en/of aanbod worden per half jaar gemaakt.  
 

Jaarlijks in 
rapportage 01 

RESULATEN eindtoets               (OR 1) OORDEEL ONDERBOUWING: HOE TOON JE DAT AAN? FREQUENTIE 

Vraag; subonderdelen hier benoemen? 0 Onvoldoende 
0 Voldoende 
x Goed 

Dit schooljaar niet afgenomen i.v.m. de COVID-19 schoolsluiting van 8 weken in maart en 
april 
 

Jaarlijks in 
rapportage 02 
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(Extra) ONDERSTEUNING          (OP4) OORDEEL ONDERBOUWING: HOE TOON JE DAT AAN? FREQUENTIE 

Vraag; subonderdelen hier benoemen? 0 Onvoldoende 
0 Voldoende 
x Goed 
 

School heeft ondersteuning van De Kracht, welke zeer goed bevalt en kwalitatief van 
hoog niveau is door de ons toegewezen betrokkene. 
Auris biedt goede ondersteuning voor de drie TOSSERS. 
SMW is één morgen per week succesvol in gesprek met kinderen en/of ouders.  
ZAT werkt effectief en naar wens. Korte lijnen met ouders, GGD en SMW! 

Jaar 1,  
rapportage 02 

SAMENWERKING                       (OP 6) OORDEEL ONDERBOUWING: HOE TOON JE DAT AAN? FREQUENTIE 

Vraag; subonderdelen hier benoemen? 0 Onvoldoende 
x Voldoende 
0 Goed 
 

Uit de Succes!spiegel komt dit onderdeel naar voren. Hierop is nog volop winst te 
behalen. Zie toelichting bij schoolambitie. 

Jaar 3,  
rapportage 02 

TOETSING EN AFSLUITING       (OP 8) OORDEEL ONDERBOUWING: HOE TOON JE DAT AAN? FREQUENTIE 

Vraag; subonderdelen hier benoemen? 0 Onvoldoende 
0 Voldoende 
x Goed 
 

 Jaar 2, 
rapportage 02 
 

PEDAGOGISCH KLIMAAT           (SK 2)            OORDEEL ONDERBOUWING: HOE TOON JE DAT AAN? FREQUENTIE 

Vraag; subonderdelen hier benoemen? 0 Onvoldoende 
0 Voldoende 
x Goed 
 

 Jaar 3, 
rapportage 02 

SOC-MAATSCH COMPETENTIE  (OR 2) OORDEEL ONDERBOUWING: HOE TOON JE DAT AAN? FREQUENTIE 

Vraag; subonderdelen hier benoemen? 0 Onvoldoende 
0 Voldoende 
x Goed 
 

 Jaar 2, 
rapportage 02 

VERVOLGSUCCES                      (OR 3) OORDEEL ONDERBOUWING: HOE TOON JE DAT AAN? FREQUENTIE 

Vraag; subonderdelen hier benoemen? 0 Onvoldoende 
0 Voldoende 
x Goed 
 

 Jaar 2, 
rapportage 02 

KWALITEITSZORG                     (KA 1) OORDEEL ONDERBOUWING: HOE TOON JE DAT AAN? FREQUENTIE 

Vraag; subonderdelen hier benoemen? 0 Onvoldoende 
x Voldoende 
0 Goed 
 

 Jaar 4, 
rapportage 02 

KWALITEITSCULTUUR               (KA 2) OORDEEL ONDERBOUWING: HOE TOON JE DAT AAN? FREQUENTIE 

Vraag; subonderdelen hier benoemen? 0 Onvoldoende 
0 Voldoende 
x Goed 
 

Zie uitslag Succes!spiegel. 
Uitspraak van Marco Sombroek van de Lerende school was heel duidelijk. De uitslagen 
van de verschillende vragenlijsten geven aan dat er consistentie is in de antwoorden van 
ouders, kinderen en leerkrachten op vergelijkbare vragen. Op alle onderdelen scoren we 
hoog op de Succes!spiegel, behalve op het onderdeel ‘van en met elkaar leren’. Als dit 
onderdeel ontwikkeld wordt, zijn we een ‘excellente school’. “IB en directie hebben goud 
in handen”. 
Betekent dus dat de kwaliteitscultuur goed moet zijn om zulke uitslagen te halen.  

Iedere rapportage 
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VERANTWOORDING+DIALOOG (KA 3) OORDEEL ONDERBOUWING: HOE TOON JE DAT AAN? FREQUENTIE 

Vraag; subonderdelen hier benoemen? 0 Onvoldoende 
x Voldoende 
0 Goed 
 

 Jaar 4, 
rapportage 02 

 

 
 

 

LEERRIJK! AMBITIES 

 
UITDAGENDE LEEROMGEVING OORDEEL ONDERBOUWING: HOE TOON JE DAT AAN? FREQUENTIE 

Vraag; subonderdelen hier benoemen? 0 Onvoldoende 
x Voldoende 
0 Goed 
 

We werken zoveel als mogelijk in samenhang m.b.t. het vak begrijpend lezen, 
wereldoriëntatie en cultuureducatie. Faqta als digitale methode helpt ons daarbij.  
We werken in bouwen. De samenhang en de samenwerking moet in de bouwen nog meer 
gevonden worden in de zin van ‘van en met elkaar leren’. 
 

Jaarlijks, 
rapportage 02 

COMPETENTIES EN TALENTEN OORDEEL ONDERBOUWING: HOE TOON JE DAT AAN? FREQUENTIE 

Vraag; subonderdelen hier benoemen? 0 Onvoldoende 
x Voldoende 
0 Goed 
 

De meer dan gemiddeld begaafde leerling krijgt in de bovenbouw al de nodige extra 
aandacht en uitdaging. In de onderbouw moet er nog beleid gemaakt worden hoe we dit 
voor die kinderen vorm kunnen gaan geven. We zijn gestart met een werkgroep maar 
door de COVID-19 perikelen ligt dat nu even stil. 
 

Jaarlijks, 
rapportage 02 

LEERLING ALS FULL PARTNER OORDEEL ONDERBOUWING: HOE TOON JE DAT AAN? FREQUENTIE 

Vraag; subonderdelen hier benoemen? 0 Onvoldoende 
x Voldoende 
0 Goed 
 

Leerlingenraad ligt even stil. Moet weer nieuw leven worden ingeblazen in het nieuwe 
schooljaar. Structureel tijd en mankracht hiervoor vrij maken is noodzakelijk gebleken.  
Kind gesprekken, reflectierapporten en ‘van en met elkaar leren’ is nog nie t voldoende 
geïntegreerd in ieders werkwijze. 
 

Jaarlijks, 
rapportage 02 

OUDER ALS FULL PARTNER OORDEEL ONDERBOUWING: HOE TOON JE DAT AAN? FREQUENTIE 

Vraag; subonderdelen hier benoemen? 0 Onvoldoende 
x Voldoende 
0 Goed 
 

Ouders zijn actieve partners in MR en OR, werkgroepen en bij ouderavonden. Een 
evenwichtige driehoek ouder-kind-school is uitgangspunt van beleid voor de school en 
speciaal voor de IB-er. De uitslag van de vragenlijst ‘ouders’ geeft aan dat hier nog wel 
winst te halen is voor de school.  

Jaarlijks, 
rapportage 02 

 

 

SCHOOLEIGEN AMBITIES 

 
Samenhang in lezen, wereldoriëntatie 
en cultuuronderwijs 

OORDEEL ONDERBOUWING: HOE TOON JE DAT AAN? FREQUENTIE 

Vraag; subonderdelen hier benoemen? 0 Onvoldoende 
x Voldoende 
0 Goed 
 

Zie ‘uitdagende leeromgeving’. Jaarlijks, 
rapportage 01 

Onderzoekende schoolcultuur OORDEEL ONDERBOUWING: HOE TOON JE DAT AAN? FREQUENTIE 
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Vraag; subonderdelen hier benoemen? x Onvoldoende 
0 Voldoende 
0 Goed 
 

‘Van en met elkaar leren’ moet het speerpunt van onze ontwikkeling worden voor de 
komende jaren 

Jaarlijks, 
rapportage 01 



 

 

 

ONDERWIJSKWALITEIT: ACTIES N.A.V. ANALYSE 

INSPECTIESTANDAARDEN 

Op niveau houden en vergroten van de toets resultaten. We streven naar 75% A en B-scores 
 

 
 

 

LEERRIJK! AMBITIES 

‘Van en met elkaar leren’ in de klas! 
 

 

 

 

SCHOOL AMBITIES 

‘Van en met elkaar leren’ in de school  (team en ouders, en partners als kinderopvang, 
schoolmaatschappelijk werk, AB-ers, de wijk, collega-scholen) 
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Koersuitspraken: Hieronder een verslag per koersuitspraak.  

I. Koersuitspraken met betrekking tot onderwijs. 

1. De Blokkendoos gaat het leesonderwijs herstructureren. Alle vormen van lezen stellen we in dienst van het vergroten van de leesbeleving. Doel is om 
effectiever om te gaan met de onderwijstijd voor lezen en tegelijkertijd de opbrengsten te verhogen. We zoeken nadrukkelijk d e samenhang met 

wereldoriëntatie. 

2. De Blokkendoos brengt de basiskwaliteit op een hoger niveau. Door het structureel vergroten van het gevoel van competentie en autonomie van de kinderen 
worden leeropbrengsten verhoogd. Inzicht in de onderwijsbehoeften en deze kunnen vertalen naar concrete aanpassingen in pedag ogische aanpak, didaktiek 

en leerstofaanbod (groepsoverzicht en weektaak) is daarbij voorwaardelijk.  
3. De Blokkendoos gaat m.b.v. externe deskundigen een reëel cultuur - educatief onderwijsprogramma opzetten. We volgen hierbij de Cultuurloper. We zoeken 

nadrukkelijk de samenhang met wereldoriëntatie.  

4. De Blokkendoos gaat het wereld oriënterend onderwijs opnieuw inrichten. Voor alle leeftijdsgroepen willen we het onderzoekend - en ontdekkend leren nader 
inhoud geven. 

5. De Blokkendoos wil inhoudelijk meer invulling geven aan het kind centrum De Blokkendoos i.s.m. kinderopvang KMB. 
 

Gevolgen van deze koersuitspraak voor het team. 

 We vergroten analysevaardigheden van leerkrachten m.b.t. tot de LOVS-toetsen en de ZIEN-vragenlijsten. Betrokkenheid (autonomie en competentie), 

welbevinden en veiligheidsbeleving worden 1 of 2 keer per jaar geanalyseerd en besproken. Dit resulteert in actiepunten m.b.t. onderwijsbehoeften van het 

individuele kind, maar mogelijk ook van de groepsaanpak. Hiermee vergroten wij  het pedagogisch-didactisch handelingsrepertoire van de leerkracht. Ruime 

aandacht krijgt ons aanbod en werkwijze voor de meer dan gemiddeld begaafde leerling. (op leren gericht zijn, op leren gericht gebruik van  data) 

o REFLECTIE: Leerkrachten zijn steeds beter gefocust op de ontwikkeling van het kind. Dat blijkt uit de kwalitatief goede groe psbesprekingen (twee per 

jaar) waarin de leerkracht zelf zijn/haar groep bespreekt a.h.v. eigen analyse en bevindingen. De IB-er is gesprekspartner. Ook tijdens de 
sparringgesprekken aan het begin van het school (leerkracht, IB-er en directeur) blijkt dat leerkrachten de kinderen goed in beeld hebben. Daarnaast 

vullen de kinderen jaarlijst een reflectielijst over hun eigen leren in, die met de ouders besproken is tijdens de laatste ouderavond (juni) 
 Het vergroten van de leesbeleving wordt het doel om het aanvankelijk-, technisch-, begrijpend- en studerend lezen te gaan zien als middel om de wereld 

beter te begrijpen. Alle leerkrachten zullen hiervoor de benodigde aanpassingen gaan doen in hun aanbod en didaktiek. K ennis hebben en krijgen van de 

leerlijnen is hiervoor noodzakelijk. (op leren gericht zijn, op leren gericht gebruik van data) 

o REFLECTIE: de weekplanningen worden steeds beter, maar hebben nog niet bij iedereen de gewenste gedetailleerdheid  in de verschillende aanpakken. 

Daarnaast heeft de externe impuls voor het vergroten van de leesbeleving in de coronatijd stilgelegen. Dit is weer opgepakt in schooljaar 2020-2021. 

 We gaan een nieuwe methodiek voor wereldoriëntatie gebruiken, met inherent daaraan het leren werken met onderzoeksvragen en  in onderzoeksgroepen. In 

alle bouwen zal het accent meer komen liggen op het thematisch werken.  

o REFLECTIE: We hebben na grondig onderzoek en uitproberen gekozen om met Faqta ta gaan werken in de groepen 3 t/m 8. Het werken in 

onderzoeksgroepen en met onderzoeksvragen is mogelijk maar zal nog verder geleerd en geoefend moeten worden door zowel de leerkrachten als de 
leerlingen. 

 We vergroten de vaardigheid om kind- en oudergesprekken te voeren.  

o REFLECTIE: Er zijn veel preventieve ouder- en kind gesprekken gevoerd. In de coronatijd is dat fysiek wat minder geweest, maar via Teams hebben 
we de contacten zo goed als mogelijk onderhouden. Ouders zijn daar ook tevreden over en geven aan dat leerkrachten goed meedenken en vooraf 
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goed communiceren. Ook de inzet van onze IB-er in de driehoek ouder-kind-school begint steeds meer vruchten af te werpen. Tijdens de 
sparringgesprekken aan het begin van het school (leerkracht, IB-er en directeur) blijkt dat leerkrachten de kinderen goed in beeld hebben.  

 In samenwerking met externe partners (o.a. KMB) willen we komen tot het nader onderwijsinhoudelijk inrichten van het kind centrum De Blokkendoo s.  

o REFLECTIE: Dit verloopt naar tevredenheid van zowel de leerkracht als de IB-er en zetten we dus voort. 
 We werken verder aan de doelstellingen van De Cultuurloper: komen tot een weloverwogen plan van aanpak voor het cultuuronderwijs op de Blokkendoos.  

o REFLECTIE: Onder bezielende leiding van beide cultuurcoördinatoren hebben we onze ambities helder: 

 De leerling ontdekt waar zijn/haar kracht ligt 
 De leerling ontdekt verschillende materialen en technieken 

 De leerling maakt verbindingen tussen vakgebieden 

 De leerling doorloopt het creatieve proces (oriënteren-onderzoeken-uitvoeren-evalueren met behulp van reflecteren) 
Vanuit de drie vermogens (onderzoekend-creërend-reflecterend) kiezen we telkens twee doelen om als school meer aandacht te geven.  

Vanuit het onderzoekend vermogen hebben we gekozen voor: 
 01 “gebruikt actief zijn zintuigen om een object, onderwerp of gebeurtenis te verkennen” 

 02 “experimenteert met verschillende materialen, technieken en begrippen 

Vanuit creërend vermogen hebben we gekozen voor: 
 C1 “kan zich een voorstelling maken van een gebeurtenis, ervaring of idee en deze uiten 

 C6 “geeft op eigen wijze vorm aan ervaringen, emoties en ideeën 
We hebben scholing voor de leerkrachten ingezet op het onderdeel muziek. In 2021 zal De Cultuurloper verder worden uitgewerkt. 

 Leerkrachten en kinderen leren in het dagelijks schoolwerk reflectie te gebruiken als krachtig midde l om te komen tot leren.  

Het werken met onder andere een goed opgebouwde weektaak geeft hiervoor ruime mogelijkheden.  

 REFLECTIE: Door de coronatijd is het werken met een goed opgebouwde weektaak vertraagd. Dit onderwerp wordt weer opgepakt aan het begin van 2020-

2021.  

 We maken een dyscalculie protocol.  

o REFLECTIE: Onze rekenspecialist heeft het protocol gemaakt. In 2020-2021 wordt het nog besproken in het team en de MR. 

 

 
  



 

 

14 

 

 
II. Koersuitspraak. 

We willen het leef- en leerklimaat in de klas en op school (plein) verder positief beïnvloeden. 

Gevolgen van deze koersuitspraak voor het team. 

 Het wekelijks geven van een les uit de methode Kwink.   

o REFLECTIE: Iedereen geeft wekelijks deze lessen. De coördinator Kwink (gedragsdeskundige) is actief om te zorgen dat  de lessen hun preventieve 

werking blijven hebben. Ook voor de ouders is er met regelmaat een zogenaamde koelkastposter om de ouders de gelegenheid te geven in gesprek te 
komen met hun kind. 

 We visualiseren met de kinderen: hoe zorg je goed voor jezelf, de andere en je werkplek? oftewel, wat vinden we samen dit jaar in de klas belangrijk? Dit 

doet elke groep in de eerste twee schoolweken en daarna wordt dit herhaald na elke langere vakantie.  

o REFLECTIE: In elke groep is dit visueel uitgewerkt.  

 Het evalueren met de leerling vragenlijst van ZIEN voor de onderdelen ‘betrokkenheid’ en ‘welbevinden’. Dit wordt begeleid en ondersteund d oor de IB-er.  

o REFLECTIE: Zie conclusies hieronder. 

Analyse van ZIEN leerkracht- en leerling vragenlijst nov/dec 2019 

  Leerkrachtvragenlijst 

Groep BT WB   SI SF SA IB IL 

8 72% 75%   71% 66% 76% 82% 80% 

7b 70% 68%  68% 62% 72% 72% 67% 

7a 90% 93%  93% 86% 92% 94% 98% 

6 85% 94%  83% 89% 84% 89% 91% 

5 84% 94%  94% 89% 90% 86% 95% 

4 98% 100%  100% 96% 98% 95% 100% 

combi 3 en 4 83% 88%  83% 75% 77% 72% 79% 

3 94% 99%  95% 96% 92% 95% 99% 

2c 92% 99%  90% 92% 90% 93% 95% 

2b 91% 95%  91% 84% 84% 92% 81% 

2a deel 1 88% 96%  94% 79% 90% 93% 93% 

2a deel 2 80% 88%  77% 72% 79% 90% 84% 

                 

                  

Schoolgem. 86% 91%   87% 82% 85% 88% 89% 
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Leerling vragenlijsten 
BT WB RK AN   PB PG   VB  RN RG 

73% 83% 88% 72%   93% 95%   88%  76% 78% 

71% 83% 91% 73%  95% 96%   91%   78% 78% 

71% 71% 84% 60%  94% 100%   83%   68% 75% 

79% 80% 89% 71%  91% 98%   88%   74% 79% 

73% 81% 83% 60%  83% 92%   80%   71% 75% 

                       

                        

73% 80% 87% 67%   91% 96%   86%   73% 77% 

 

 
 

Een aantal aspecten hebben we wat verder uitgesplitst: 

Onder Autonomie wordt het volgende verstaan: 
Autonomie is het ervaren van de mogelijkheid om ervaringen en gedrag zelf te organiseren en om activiteiten uit te voeren in overeenstemming met het eigen zelfbesef.  
 
Autonomie (leerling vragenlijst)  

Deze aantallen / percentages scoren 

hoog op deze vragen. (bijna altijd of 
vaak) 

Hoe hoger het percentage hoe meer 
gevoel van autonomie 

Groep 5 

26 lln.  

Groep 6 

27 lln.  

Groep 7a 

23 lln.  

Groep 7b 

22 lln. 

Groep 8 

29 lln.  

1. Ik mag doen wat ik zelf fijn 

en interessant vind. 

11 lln.= 

42% 

21 lln.= 

78% 

11 

lln.=48% 

17 lln. 

=77% 

22 lln.= 

76% 

2. Ik mag de dingen doen zoals 

ik ze wil doen. 

10 lln. 

=39% 

18 lln. 

=67% 

13 

lln.=57% 

16 lln. 

=73% 

22 

lln.=76% 

3. Ik vind dat ik kan doen wat 
ik zelf fijn vind. 

10 
lln.=39% 

19 lln. 
=70% 

13 
lln.=57% 

17 lln. 
=77% 

25 
lln.=86% 

4. Wat ik graag wil, gebeurt 

ook  

8 lln. 

=31% 

15 lln.= 

56% 

5 lln. 

=22% 

12 lln. 

=55% 

18 lln. 

=62% 
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Onder competentie wordt het volgende verstaan: 
De leerling heeft vertrouwen in het eigen kunnen en het gevoel dat hij de gewenste resultaten kan behalen. 
 
Competentie (leerling vragenlijst) 

Deze aantallen/ percentages 

kinderen scoren hoog op deze 
vragen (bijna altijd of vaak) 

Hoe hoger het percentage hoe 
hoger het gevoel van competentie 

Groep 5 

26 lln.  

Groep 6 

27 lln.  

Groep 7a 

23 lln.  

Groep 7b 

22 lln. 

Groep 8 

29 lln.  

1. Ik vind dat ik moeilijke 

dingen goed aanpak 

22 lln.= 

85% 

22 lln. 

=82% 

14 

lln.=61% 

12 

lln.=55% 

20 

lln.=69% 

2. Mij lukt het om moeilijke 

dingen goed te doen 

11 

lln.=42% 

20 lln. 

=74% 

12 

lln.=52% 

12 lln. 

=55% 

15 lln.= 

52% 

3. De dingen die ik doe op 
school, kan ik ook 

16 
lln.=62% 

22 
lln.=82% 

14 lln. 
=61% 

18 lln.= 
82% 

25 lln. 
=86% 

4. Ik vind dat ik goed ben in 

wat ik doe 

21. 

lln.=81% 

25 lln. 

=93% 

17 lln. 

=74% 

17 lln. 

=77% 

19 lln. 

=66% 

 

Pestbeleving is het gevoel van een kind dat er sprake is van een stelselmatig fysieke, verbale en/of relationele agressieve benadering door andere kinderen, waarbij 
het slachtoffer het gevoel heeft dat hij niet tegen de dader(s) op kan.  
Pestbeleving (leerling vragenlijst) 

Deze aantallen/ percentages 

kinderen scoren hoog op deze 
vragen (dat is altijd zo, dat is vaak 

zo) Hoe hoger het percentage hoe 
hoger het gevoel van pestbeleving 

Groep 5 

26 lln.  

Groep 6 

27 lln.  

Groep 7a 

23 lln.  

Groep 7b 

22 lln. 

Groep 8 

29 lln.  

1. Andere kinderen doen mij 

pijn 

3 lln. 

=12%  

3 lln. 

=11% 

1 

lln.=4% 

0 lln. = 

0% 

1 lln. 

=4% 

2. Andere kinderen schelden 

mij uit 

2 lln. = 

8% 

2 lln. 

=7% 

2 lln. 

=9% 

0 lln. 

=0% 

1 lln. 

=4% 

3. Andere kinderen sluiten mij 
buiten 

7 lln. 
=27% 

1 lln. 
=4% 

0 lln. 
=0% 

0 lln. 
=0% 

1 lln. 
=4% 

4. Andere kinderen lachen mij 

uit 

3 lln. 

=12% 

3 lln. 

=11% 

0 lln. 

=0% 

0 lln. 

=0% 

1 lln. 

=4% 

Veiligheidsbeleving (leerling 

vragenlijst) 

Groep 5 

26 lln.  

Groep 6 

27 lln.  

Groep 7a 

23 lln.  

Groep 7b 

22 lln. 

Groep 8 

29 lln.  
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Deze aantallen/ percentages 
kinderen scoren hoog op deze 

vragen (bijna altijd of vaak) 

Hoe hoger het percentage hoe 
hoger het gevoel van 

veiligheidsbeleving  

1. Ik voel me veilig op school  23 lln. 

=89% 

26 

lln.=96% 

19 lln. 

=83% 

22 

lln.=100% 

27 

lln.=93% 

2. Ik voel me veilig in mijn 
klas 

19 lln. 
=73% 

25 lln. 
=93% 

21 lln. 
=91% 

22 lln. 
=100% 

29 lln.= 
100% 

3. Ik voel me veilig op het 

plein  

19 

lln.=73% 

25 lln. 

=93% 

20 lln. 

=87% 

21 

lln.=96% 

28 

lln.=97% 

4. Ik hoor erbij in de groep 25 lln. 

=96% 

26 lln. 

=96% 

17 lln. 

=74% 

19 

lln.=86% 

24 lln. 

=83% 

 

 Groep 5 Groep 6 Groep 7a Groep 7b Groep 8 

Andere kinderen doen mij pijn 3 lln. 3 lln. 1 ll. - 1 ll. 

Andere kinderen schelden mij uit 2 lln. 2 lln. 2 lln. - 1 ll. 

Andere kinderen sluiten mij buiten 7 lln. 1 ll. - - 1 ll. 

Andere kinderen lachen mij uit 3 lln. 3 lln. - - 1 ll. 

Negatief ingevuld:      

Ik voel me veilig op school 3 lln. 1 ll. 4 lln. - 2 lln. 

Ik voel me veilig in mijn klas 7 lln. 2 lln. 2 lln. - - 

Ik voel me veilig op het plein  7 lln. 2 lln. 3 lln. 1 ll. 1 ll. 

Ik hoor erbij in de groep 1 ll. 1 ll. 6 lln. 3 lln. 5 lln. 

 

1. Zijn we wel / of niet tevreden met de resultaten. Op grond waarvan? (vergelijking benchmark)  

 

Wanneer je kijkt naar de analyse van pestbeleving en veiligheidsbeleving scoren we t.o.v. de benchmark met onze school onder aan de range. Benchmark ligt 
voor pestbeleving op 93% (range 89%-97%) en voor veiligheidsbeleving op 90% (range 86%-94%). Onze school scoort op pestbeleving 91% en op 

veiligheidsbeleving op 86%.  

 
Wat hebben leerlingen nodig om zich veilig te voelen op school? 

Wat hebben leerlingen nodig om zich veil ig te voelen binnen hun groep? 
Reageren we adequaat genoeg? Krijgen leerlingen voldoende het gevoel serieus te worden genomen?  

Is het pestprotocol nog voldoende up to date en handelt iedereen hier ook naar?  
Wat zouden de Kwink lessen hier nog in kunnen betekenen?  
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2. Welke zaken vallen op, op groeps- leerling niveau? 

 

- Kijkend naar de ingevulde lijsten van groep 3 en groep 4 valt op dat daar eigenlijk alleen maar groen en blauw gescoord wordt . Is dit passend of 

verrassend? 

- De percentages bij betrokkenheid en autonomie vallen op over de gehele linie. Wat zouden deze twee items voor invloed op elkaar kunnen hebben? En 

wat kunnen we hier mee m.b.t. ons onderwijs?   

- In groep 5 hebben relatief veel leerlingen het gevoel dat ze buiten gesloten worden. En hebben moeit e met ruimte nemen en ruimte geven. Wat is hier 

voor nodig? 

- Groep 6: drie leerlingen vallen op. 

- Groep7a: welbevinden, betrokkenheid en autonomie vallen bij de leerling lijst op. Scoren beduidend lager. Wat heeft deze groe p nodig? 

- Groep 7b: opvallend veel oranje en rood in de leerkrachtvragenlijst. Wat wordt er ingezet om met name betrokkenheid te vergroten en autonomie, want 

hiervan geven de leerlingen ook aan dat het lager is.  

- Groep 8: zes individuele leerlingen vallen op. Veel leerlingen met een oranje s core op veiligheidsbeleving.  

 
3. Zijn er individuele leerlingen die aangeven gepest te worden, zo ja welke groep moet actie ondernemen?  

Zie bovenstaand schema.  
 

 

4. Welke acties gaan we hierop inzetten? Het kernteam sociale veiligheid (twee leerkrachten en de IB-er) gaan deze resultaten de komende tijd monitoren. We 

nemen in februari 2021 wederom deze vragenlijst af.  
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III. Koersuitspraak. 
 

 We bouwen aan een onderzoekende schoolcultuur. Wij organiseren de schoo l zo, dat er gedeeld en gespreid leiderschap ontstaat.  Daartoe worden alle 

betrokkenen, kinderen, leerkrachten en schoolleiding, telkens weer uitgedaagd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen  ontwikkeling.  
 We ontwikkelen onze kwaliteitszorg op basis van evalueerbare doelen. Daarbij zien we het kunnen reflecteren en feedback geven als essentiële bouwstenen 

voor kwalitatief goed en toekomstbestendig onderwijs.   

 Wij willen de kinderen en hun ouders bewust veel betrekken in de ontwikkeling van het kind door ze beiden als full partner te beschouwen.  

 

Gevolgen van deze koersuitspraak voor het team. 

 
 Elke leerkracht heeft een coördinerende taak op schoolniveau (gespreid leiderschap en verantwoordelijkheid), waarbij we gebru ik maken van het specialisme 

en de competenties van de leerkracht.  
o REFLECTIE: Hierin hebben we een mooi begin gemaakt. Elk jaar krijgt het steeds meer vorm en inhoud. Vooral bij lezen, cultuur, kleuters met 

ontwikkelingsvoorsprong, rekenen, muziek, lichamelijke oefening, en wereldoriëntatie kwam de coördinerende taak al goed voor het voetlicht. 
 Kwaliteitszorg is een zaak van het hele team. Daarom zetten we instrumenten (o.a. de Successpiegel, ParnasSys, ZIEN) in om leren en het verduurzamen 

(toekomstbestendigheid) hiervan zichtbaar te maken.  

o REFLECTIE: Vanuit bestuur Leerrijk! is er een nieuw kwaliteitsbeleid. Voorjaar 2020 is er een halfjaarlijkse evaluatie gemaakt en besproken met het 
bestuur. Zie bladzijde 7 e.v. We hebben in februari 2020 de Successpiegel gebruikt als methodiek om onze kwaliteit, ontwikkeling en de tevredenheid te peilen 

bij ouders, kinderen en leerkrachten op alle domeinen. Zie bijlage 2. Als speerpunt uit deze eerste peiling hebben we op advies van de makers van de 
Successpiegel gekozen om ‘van en met elkaar leren’ als speerpunt te maken voor de komende paar jaren. 

 Inhoud en vorm geven aan de organisatorische samenwerking met stichting Kind centrum Midden-Brabant (KMB) 

o REFLECTIE: Deze samenwerking verloopt prima en is een voorbeeld voor andere scholen.  Mede doordat de peuterspeelzaal in ons schoolgebouw 

gehuisvest is, zijn de lijntjes tussen KMB en de leerkrachten groep 1-2 en de directie zeer kort. De kwaliteit van de overdracht is hoog, omdat er 
kwalitatief goede medewerkers bij KMB werken. 

 De Blokkendoos blijft deelnemen aan het scholen netwerk voor Autopoiësis. (www.autopoiesis.nu)  

o REFLECTIE: Door de coronatijd hebben we twee bijeenkomsten niet meegedaan. De overige bijeenkomsten zijn waardevol geweest om  onze 
schoolontwikkeling door de bril van Autopoiësis te zien. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.autopoiesis.nu/
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IV. Koersuitspraken met betrekking tot personeel (cao/bestuursakkoord). 
 Maandelijks gezamenlijk overleggen, bijscholen.  

 Gesprekscyclus: startgesprek (aug-sep), groepsgesprekken (najaar-voorjaar), voortgangsgesprek (najaar en/of voorjaar),  

 Reflecteren en feedback geven als noodzakelijke basisvaardigheid voor elke medewerker van de Blokkendoos 

Gevolgen van de koersuitspraken voor het team. 

 
 Zie de verschillende punten bij koersuitspraken 1 t/m 3. 

 Vaststellen welke leerkracht basis bekwaam is en welke vakbekwaam / excellent. In gesprekken vaststellen wat nodig is om vakb ekwaam / excellent te 

worden en/of te blijven. De bekwaamheidsontwikkeling van de medewerker wordt vastgelegd in het personeelsdossier 

Het persoonlijk ontwikkelingsplan wordt jaarlijks geactualiseerd door de werknemer in samenspraak met de leidinggevende.  
o REFELCTIE: Met elke medewerker is een ontwikkelgesprek of een functioneringsgesprek gevoerd en vastgelegd in het personeelsdossier. De 

gesprekken waren van goede kwaliteit. De persoonlijke ontwikkelingsplannen zijn geactualiseerd.  Alle leerkrachten volgen de maandelijkse 

teambijeenkomsten en worden gestimuleerd zich aan te sluiten bij een leerkring van Leerrijk!. 
o REFLECTIE: De teambijeenkomsten hebben deels plaatsgevonden via Teams. Ze zijn van voldoende kwaliteit. In onderstaand schema staat de 

deelname aan de leerkringen van Leerrijk! 

Leerkring  Leerkracht  

Onderbouw ( groep 1-2)   P. J. 

Groep 3  M. van E. 

Groep 8  A. L. en  K. v. d. H.  

Lezen  S. W. 

Rekenen  C. v. .L. en M. B.  

Taal  niemand 

Gedrag  M. v. d. S. en N. T.  

Rustmoment in de klas  J. C. 

Cultuureducatie  M. d. L. en B. d. V. 

o  
 Leerkrachten koppelen in het team terug wat ze aan wijsheden hebben opgedaan tijdens externe studie- en bijscholingsmomenten en leerkringen. 

o  REFLECTIE: Is mondeling naar tevredenheid gebeurd. 

 Twee startende leraren zullen begeleid worden om van startbekwaam te groeien naar basisbekwaam. 

o REFLECTIE: Drie leerkrachten zijn bezig hun traject van start- naar basisbekwaam af te ronden. Zij zullen in 2020-2021 dit afronden. Alle drie geven ze 
aan dit erg veel extra werk te vinden, naast het vele werk wat een star tende leerkracht sowieso moet doen. 

  Twee basisbekwame leerkrachten zullen begeleidend worden om vakbekwaam te worden.  

o REFLECTIE: Dit moet nog beter op gang komen als de begeleiding vanuit Leerrijk! hierop kan aansluiten.  
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V. Koersuitspraken met betrekking tot beheer. 
1. We gaan in deze planperiode investeren in: 

 wereld oriënterend onderwijs 

 leesonderwijs 

 renovatie van de school en nieuw meubilair 

GEVOLGEN VAN DE KOERSUITSPRAKEN VOOR HET TEAM 

 Voor investeringen op onderwijskundig gebied zijn er werkgroepen samengesteld die de investering / vernieuwing inhoudelijk voorbereiden.  

o REFLECTIE: De werkgroep voor aanvankelijk leesonderwijs heeft na grondig onderzoek geadviseerd om de nieuwste ver sie van veilig leren lezen (KIM-

versie) aan te schaffen. De werkgroep voor wereld oriënterend onderwijs heeft na uitgebreid onderzoek geadviseerd om Faqta als integrale methode 
aan te schaffen. Beide methoden worden in 2020-2021 ingevoerd. 

 Voor de renovatie van de school zal er samen met de kinderen (leerlingenraad) en de ouders (MR en OR) een werkgroep worden samengesteld om ideeën te 

verzamelen, te bespreken en in overleg met de aannemer ten uitvoer te brengen.  

o REFLECTIE: Dit is nog niet gestart. Dat zal in 2020-2021 gaan gebeuren. De voorzichtige planning is dat we zomer 2022 kunnen starten met de 
renovatie. 

 

GEVOLGEN VAN DE KOERSUITSPRAKEN VOOR DE INVESTERINGEN 

In onderstaand schema worden de uit de koersuitspraken voortkomende noodzakelijk geachte investering weergegeven. Deze worden  in de meerjaren 

investeringsbegroting ingevoegd. 
 
 

Investeringen  2019-2020 

leesonderwijs € 20.500.- 

De methode voor aanvankelijk lezen  

Wereld oriënterend onderwijs: Faqta € 11.000.- 

Cultuuronderwijs (vanuit subsidie) € 4000.- 

  

 

Voor de volledigheid ziet u hieronder het schooljaarplan 2020-2021, welke is voortgekomen uit dit schooljaarverslag 2019-2020. 
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23 

 

HOOFDSTUK 2   VAKMANSCHAP: TEAMLEREN EN PROFESSIONALISERING 2019-2020 
 

 

Activiteit Deelnemers REFLECTIE / EVALUATIE 
1 Intervisiegroep Leerrijk! N.d.L. Geen bijeenkomsten gehad. Moet weer opgestart worden. 

2 Inzet Guus Gijsen voor traject 
Autopoiësis vier Leerrijk! scholen 

vijf studiedagen totaal 

N.d.L.  
 

 

S.Z. 
 

M.v.d.S. 

Zinvol om elke keer terug te kijken op je schoolontwikkeling en vooruit te 
kijken én te plannen naar de volgende periode. Laatste bijeenkomst 

afgezegd i.v.m. Covid-19 

Zinvol om schoolontwikkeling met elkaar te bespreken en afstemmen 
voor vervolg.  
Meer inzicht in het schoolontwikkelingsplan en de te nemen stappen 

3 Cursusdag + nakommiddag ICP 

(Interne vertrouwens Contact 
Persoon) 

ICP-ers: K.v.d.H.   

S.Z.  
M.v.d.S.: 

I.v.m. Covid-19 is de laatste bijeenkomst in maart/april niet doorgegaan. 

Studiedag zinvol, laatste bijeenkomst niet doorgegaan.  
Nieuwe ontwikkelingen, sparren, delen, uitwisselen. De laatste 

bijeenkomt is niet doorgegaan. 

4 Individuele cursussen:  

- SWV-masterclass 

Hoogbegaafde kinderen  
(6-11-2019) 

- SWV lezing peuters + kleuters 

met ontwikkelingsvoorsprong 

(2-9-2020)  
- Faalangsttraining  

 

 

P. J. 
M.M 

 

N.T.- M.M.- P.J.- 2 leidsters  
PSZ 

 
S.Z. 

 

Zinvolle theorie. 
 

 

Middag voldeed niet aan verwachting.  Meeste tips voor praktijk waren 
bekend. Enkele nieuw en bruikbaar. Aansluiting PSZ- Basisschool is niet 

aan bod gekomen. 
Leerzame cursus, theorie en praktijk toepassingen.  

 - Inspiratiemiddag Veilig leren 

lezen 

M.v. E. – M.B. – C.v.L. Deze bijeenkomst om de keuze te maken voor een nieuwe leesmethode 
voor groep 3. Een erg interessante en duidelijke presentatie. Zelf erg 

enthousiast geworden om met de nieuwe methode aan de slag te gaan.  

5 SWV: IB-netwerk IB-ers van het SWV 

School:  
S.Z. 

Met de IB-ers hebben we aan het begin van het jaar een studiedag gehad 

o.l.v. Coert Visser, hierbij hebben we verschillende gesprekstechnieken/ 
vormen aangeboden gekregen. Dit was waardevol. 

Binnen het netwerk bespreken we actuele onderwerpen en wisselen we 
informatie met elkaar uit. Komend schooljaar gaan we de netwerken 

anders inrichten. We gaan in groepjes in roulatiesysteem de 

bijeenkomsten invulling geven.  

6 Maatjes leren IB-ers IB-ers van 4 verschillen 

Leerrijk! scholen: S.Z. 

Stukje intervisie en bespreken van onderwerpen waarbij we gebruik 

kunnen maken van elkaars expertise.  
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HOOFDSTUK 3 KWALITEIT 

OPBRENGSTEN: TOETSRESULTATEN PER VAK 

Analyse citotoetsen LOVS midden schooljaar 2018-2019. (zie bijlage 1) 
Voor de groepen 3 t/m 8 zijn  van de vakgebieden Spelling, Rekenen Technisch lezen en Begrijpend Lezen de opbrengsten in kaar t gebracht en besproken.  

Streven is > 75% AB-score, <10 DE-score. 

In de bijlage zijn de exacte resultaten en aanbevelingen  te lezen.  
 

Algemene conclusie:  
- We halen de door onszelf gestelde norm te weinig.  

- Veel grote C-groepen. Wat zou oorzaak kunnen zijn? Gaat er te veel aandacht naar de verlengde instructie in aanpak 1; is er meer nodig voor de basisaanpak?  
- We scoren wel bijna altijd boven het landelijk gemiddelde! We kunnen dit niet verklaren. 

 

Actiepunten algemeen:  
- Bij de groepsbespreking wordt ook de ParnasSys analyse meegenomen: met 2 doelen: wat betekent deze uit slag voor de aanpak in je groep, en hoe lees je de 

evaluatie?  

 

OPBRENGSTEN: CENTRALE EINDTOETS 

 

In verband met de Covid-19 maatregelen heeft het ministerie besloten dat er landelijk geen Eindtoets afgenomen hoeft te worden.  
 

Voor leerlingen is het schooladvies, zoals dat gegeven is in februari 2020, het definitieve advies geworden. 
 
Conclusies: 

- Geen! 
 

 

Analyse m.b.t. de entreetoets groep 7: 
 
We hebben dit jaar i.v.m. de corona géén Entree toets afgenomen maar de reguliere Cito-toetsen groep 7 om het beeld rondom de ontwikkeling van onze leerlingen 
te kunnen bepalen.   
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WELBEVINDEN LEERLINGEN EN PERSONEEL 

Zie ook de evaluatie van de eerste drie koersuitspraken. 
Conclusies: 
- Over het geheel genomen zijn en blijven de bovenbouw kinderen positief over de school en hun leerkrachten.  

- We zijn als team een goede weg ingeslagen die de ontwikkeling van de school ten goede komt. 
- We willen die ontwikkeling de komende jaren echt voortzetten met accenten op welbevinden en betrokkenheid voor leerling én leerkracht. Dat betekent slow 

management om vernieuwingen en aanpassingen goed te kunnen implementeren en te borgen. Gedragsverandering bij kind en volwassene gaat nu eenmaal 

langzaam. 

 

RESULTATEN EXTERNE TOETSING 

 resultaat inspectiebezoek 

In dit schooljaar heeft er geen toetsing plaatsgevonden onder laatste nieuws. 
 

 RI&E  

De bespreking ervan en het opstellen van een plan van aanpak is gebeurd in september 2019. 

Bijna alle verbeterpunten uit het Plan van aanpak hebben te maken met de komende renovatie in 20 22-2023 of later. Een aantal kleine punten zijn direct 
aangepakt. 
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ZORG 

 

Terugblik op de zorg in de school, onder andere uitgevoerd door de intern begeleider.  
   
Het afgelopen jaar was er één intern begeleider voor drie dagen in de week. De kwaliteit van de zorg is o.a. met inzet van de AB-er en het Zorg Advies Team op goed 

niveau gebleven.  
 

Uit de evaluatie van vorig jaar kwam de wens naar voren om meer in te zetten op observaties in de groepen. Het streven was om samen met de AB-er met regelmaat 
in de klas te gaan kijken naar het klassenklimaat, de interactie leerkracht/ leerling en het werken met instructiegroepen. 

 
Dit is afgelopen jaar onvoldoende van de grond gekomen. De praktijk blijkt weerbarstig. Door uitval van leerkrachten aan het begin van het schooljaar en het mede 

opvangen van groepen hierdoor, gevolgd door de Corona crisis heeft dit niet de uitwerking gekregen waarop gehoopt was. Komend schooljaar staat deze wens 

wederom centraal. Dit keer met de toevoeging dat de groepsbezoeken plaatsvinden onder de centrale noemers welbevinden en betrokkenheid. Komend schooljaar 
proberen we de groepsbezoeken meer in samenhang te laten plaatsvinden. Welbevinden als rode draad om de interactie tussen leerling/ leerkracht, leerlingen 

onderling en sociaal klassenklimaat te observeren. Betrokkenheid als rode draad om te observeren hoe de didactiek aansluit bij de onderwijsbehoeften van de diverse 
leerlingen en de invloed hiervan op werkhouding en taakaanpak. De wens hierbij is om beeldbegeleiding in te zetten en te werken met observatiewijzers. In eerste 

instantie om de onderwijsbehoeften van zorgleerlingen duidelijker in kaart te krijgen en leerkrachten daarbij te ondersteunen/ coachen. Later kan dit mogelijk breder 

getrokken worden om ook het van en met elkaar leren binnen het team verder te stimuleren.  
 

De groepsbesprekingen zijn prima verlopen en hebben het karakter van de leerkracht die verslag doet van de ontwikkeling van zijn groep en van zijn leerlingen. 
Hierbij wordt uitgegaan van wat er in de groep al goed gaat en waar nog kansen/ mogelijkheden liggen voor ontwikkeling.  

Het informeel groeps-/ sparring gesprek in bijzijn van de directeur is als vast onderdeel opgenomen in het jaarrooster aan het begin van het schooljaar. Leerkracht, 
IB en directie hebben op deze manier alle kinderen en eventuele hulpvragen al vroeg in beeld.   
  
Afgelopen jaar hebben we gemerkt dat het groeidocument in ParnasSys waarin we de stimulerende factoren, belemmerende factoren, de algemene 
onderwijsbehoeften en de specifieke onderwijsbehoeften m.b.t. technisch lezen/geletterdheid, rekenen/gecijferdheid, begrijpend lezen en spelling vastgelegde 

onoverzichtelijk werd door de grote hoeveelheid aan informatie. We hebben in een kleine werkgroep een voorstel gemaakt voor een wat beknoptere beschrijving die 
overeenkomt met de beschrijving zoals in OSO wordt gevraagd. Ook hebben we een voorstel ontwikkeld voor een nieuw zorgoverzicht, waarbij de leerlingen als groep 

bij elkaar gezet zijn. Hierdoor wordt in één oogopslag zichtbaar welke zorg in een groep aanwezig is. Beide documenten zijn aan het team gepresenteerd en zouden 

een ‘testfase’ ingaan. De tussenkomst van het Corona virus heeft er echter voor gezorgd dat e.e.a. stil is komen te liggen. Het gebruik van beide documenten en de 
testfase hierbij zal komend schooljaar opnieuw moeten worden opgepakt.  
  
We werken met een (week)planning, zodat zichtbaar is wat de verschillende aanpakken inhouden en wat er extra met individuele/groepjes leerlingen aangeboden is. In de 
groepen wordt gewerkt met een taakbrief voor de leerlingen. Hierin zitten uiteraard per leerjaar verschillen. Met name in de bovenbouw ligt er voor komend schooljaar de 
wens om nog beter af te stemmen op verschillen in niveau tussen leerlingen. We willen de taakbrief anders vormgeven. We willen ook de groep 5 en 6 hierin meenemen. Dit 
om te streven naar een betere afstemming op niveau en meer keuzevrijheid in opdrachten op de weektaak bij kinderen. Hierdoor hopen we dat de tijd waaraan leerlingen aan 
de weektaak werken efficiënter benut kan worden. Daarnaast biedt het de leerkrachten structureel meer ruimte die ingezet kan worden voor het begeleiden van groepjes of 
individuele leerlingen.  
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Verder zijn we het afgelopen schooljaar gestart met een werkgroep Hoogbegaafdheid en een werkgroep Sociale veiligheid. Bij de werkgroep Hoogbegaafdheid zijn we 
samen met de directie, IB en een ouder van een andere school, die zelf ervaringsdeskundige is gaan onderzoeken hoe we meer en beter tegemoet kunnen komen aan 

leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. De wens is om een doorgaande lijn hierbij op te zetten vanaf de peuterspeelzaal t/m groep 8. We zijn het afgelopen jaar 
gestart met een pilot bij een aantal leerlingen met een vermoeden van een ontwikkelingsvoorsprong in groep 1-2. Deze pilot is echter ook stil komen te liggen door 

de tussenkomst van het Corona virus. Komend schooljaar zullen de besprekingen in de werkgroep weer opgepakt worden en sluiten er ook leerkrachten van 1-2 bij 

aan. De werkgroep Sociale veiligheid bestaat uit directie, IB en twee leerkrachten die tevens vertrouwenscontactpersoon zijn en gedrag specialist. Binnen de 
werkgroep analyseren we de vragenlijsten van o.a. ZIEN, formuleren we actiepunten hierbij en houden we ons bezig met organisatorische zaken omtrent Kwink, week 

van het pesten, Lentekriebels etc. Komend schooljaar willen we structureler overlegmomenten inplannen om de zorg omtrent sociale veiligheid beter te borgen binnen 
de school.  

 
 Veranderingen die invloed hebben op de kwaliteit van de zorg:  

 Passend onderwijs: Dit schooljaar hebben we wederom gebruik mogen maken van de expertise van de AB-er van De Kracht. Zij heeft met grote tevredenheid 

veel leerkrachten en leerlingen kunnen ondersteunen. Samen met haar hebben we o.a. gekeken hoe we aparte leerlijnen voor leerlingen vorm konden geven 
en hierbij duidelijke doelen konden stellen, ze heeft een aantal observaties verricht bij zorgleerlingen. Ook heeft ze haar bijdrage gedaan bij een overstap van 

een leerling richting het SBO.  
 Transitie Jeugdzorg: De samenwerking binnen het ZAT is het afgelopen jaar wederom goed verlopen.     

De lijntjes zijn kort, zicht op te volgen procedures steeds duidelijker. Wanneer er extra hulp nodig is vanuit gemeente, GGD of maatschappelijk werk, zijn 

drempels laag en kan zorg snel geboden worden.   

In de tijd voor IB zijn o.a.  de volgende taken uitgevoerd:  

 Coachen van leerkrachten   
 Overleg om de onderwijsvernieuwingen en de onderwijsontwikkeling van de school mede te initiëren en vorm te geven.  
 Overleg met AB/begeleiding leerlingen met een arrangement/opstellen OPP / startdocumenten 
 Ondersteuning (kortdurend) voor lln. met eigen leerlijnen (zoals rekenen)   
 Aanvraag bestuur arrangementen bij SWV  
 CITO-opbrengsten in kaart brengen en analyseren  
 Zaken m.b.t. externen (aanvragen (EED), onderzoeken, spreekuren)  
 Gesprekken met ZAT  
 Voorbereiden  werkmiddagen  o.i.z. (+notuleren)  
 Twee keer per jaar groepsbesprekingen , 1 keer per jaar sparringgesprekken 
 IB/directie bijeenkomsten  
 Betekenisvol leren, bijeenkomsten Autopoiësis o.l.v. Guus Geisen   
 Evaluatiegesprekken met leerkrachten; ouders; externe hulpverleners  
 Didactisch onderzoek, observatie leerlingen; Beelbegeleiding 
 Nieuwe ontwikkelingen bijhouden  
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 Het invoeren van zorggegevens/ gesprekken in ParnasSys en het up to date houden van alle ICT zaken m.b.t. de zorg en verder diverse administratieve taken 

(zoals toets mappen aanpassen enz.)  
 Voorbereiden pre- adviezen gr7.  
 Nascholing IVP, talentbijeenkomsten, overleg collega IB-ers  

HOOFDSTUK 4 ALGEMENE EVALUATIEZAKEN 

LEERLINGGEGEVENS 

 Leerlingaantal en ontwikkeling daarvan de komende jaren (eigen prognose directeur)  

 

teldatum Werkelijk aantal Prognose directie Prognose gemeente 

01-10-2010 283 284 286 

01-10-2011 270 270 283 

01-10-2012 269 269 276 

01-10-2013 266  262 267 

01-10-2014 259 260 269 

01-10-2015 245 240 252 

01-10-2016 237 230 248 

01-10-2017 251 245 242 

01-10-2018 251 245 240 

01-10-2019 256 263 240 

01-10-2020 272 266 235 

 

De stijging van het leerlingenaantal is flink doorgezet, sterker dan verwacht. Het verschil is ontstaan door de overstap van 7 leerlingen van de Vlinderboom, 

verhuizers vanuit Waspik (1), Tilburg (3) en Heerhugowaard (2). Ook de reguliere instroom van 33 kinderen van 4 jaar was meer  dan verwacht. De uitstroom 
was totaal 32 leerlingen, waarvan 29 schoolverlaters, 1 verwijzing naar SBO Zilverlicht, 1 verhuizing naar Den Bosch en 1 verhuizing naar Polen.  

 

Voor 2016-2017 zijn er 9 groepen geformeerd met een gemiddelde van 26,3 op de teldatum en van 28,9 bij het einde van het schooljaar. 

Voor 2017-2018 zijn er 10 groepen geformeerd met een gemiddelde van 25,1 op de teldatum en van ±26,0 bij het einde van het schooljaar. 

Voor 2018-2019 zijn er 11 groepen geformeerd met een gemiddelde van 22,8 op de teldatum en van ±24,0 aan het einde van het schooljaar. 

Voor 2019-2020 zijn er 11 groepen geformeerd met een gemiddelde van 23,7 op de teldatum en van ±25,0 aan het einde van het schooljaar. 

Voor 2020-2021 zijn er 11 groepen geformeerd met een gemiddelde van 24,7 op de teldatum en van ±26,4 aan het einde van het schooljaar. 

Opvalt is dat het gemiddelde van de groepen 3 t/m 7 wel 27 leerlingen is. Aan het eind van het schooljaar halen we dat gemidd elde ook in de groepen 1-2. 

Alleen beide groepen 8 zijn met 23 kinderen relatief klein. 
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 Identiteit  

Door de veranderde wetgeving bij inschrijving is het niet meer te achterhalen welk geloof een kind of de ouders hebben. Het geven van  percentages is daarom 

niet meer mogelijk.  

Het aantal communicanten en vormelingen loopt elk jaar terug. De trend zal zich voortzetten. In 2020 waren er slechts een handvol communicanten en 

vormelingen 

Voor het lesprogramma heeft het als gevolg dat we géén apart programma /aanbod meer doen voor catechese onderwijs. De lessen burgerschapsvorming zijn 

verwerkt in de methode Kwink. 

 Gewicht 

Sinds 1 augustus 2019 is de huidige regeling vervallen die voor leerlingen een gewicht bepaalt op basis van de opleidingscategorie van de ouders. Bij leerlingen 

die vanaf die datum starten, mag je niet meer vragen naar deze gegevens. Vanaf schooljaar 2019-2020 geldt een nieuwe regeling, waarbij gegevens van het CBS 

deze bekostiging bepalen. Hiervoor mogen we geen informatie meer in ParnasSys vastleggen.  

 Verzuim en verlof in dagen 

 

Verzuimcijfers 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Ziektedagen 638 296 783 393 352 

Verlofdagen* 246 102 229 123 123 

Anders** 75 60 175 192 116 

Ongeoorloofd 0 7 0 0 5 

Te laat < ½ 

uur 

- - - 154 23 

* hierin zitten ook hele dagen verlof van 4-jarigen  

** Bezoek aan huisarts, ziekenhuis, logopedie, e.d. 

 

 

 

Trendanalyse en conclusie. 

Het afgelopen schooljaar heeft in de laatste maanden in het teken gestaan van de Covid-19 beperkingen. Vanaf 16 maart is de school hierdoor gesloten geweest 

tot en met 3 mei. In die periode zijn er geen verzuimmeldingen of verlofdagen geregistreerd. In de weken na 3 mei zijn nog twee kinderen thuisgebleven i.v.m. 

Covid-19. Er zijn wel meer ziekmeldingen geweest van kinderen die alleen maar verkouden waren en niet naar school mochten . 

De ziektedagen zijn op een acceptabel aantal.   

De verlofdagen verdeeld over: ‘4-jarigen verlof’, ‘persoonlijke omstandigheden’, ‘onderzoek en behandeling onder schooltijd’, bezoek Breinrijkklas op de 

Kinderboom en ‘overig’. Onder ‘overig’ valt filmopnames, sociale omstandigheden en overmacht. 

‘Anders’ gaat over toestemming voor verlof voor bezoek huisarts, ziekenhuis, logopedie, schoolarts , e.d. 
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Te laat < ½ uur. In ParnasSys wordt ‘te laat komen in de klas’ weggeschreven als een ≤ of ≥ ‘half uur te laat’. In het schooljaar 2019-2020 hebben we dit 

wederom nauwkeurig geregistreerd.  Het aantal kinderen ‘te laat’ is drastisch teruggelopen. Dit is een prima ontwikkeling. 

Ongeoorloofd verzuim. 

Er was één familie (2 kinderen) die de eerste schoolweek nog op familiebezoek en tevens vakantie was in Iran.  Zij waren niet op de hoogte dat ze hiervoor 

toestemming moesten vragen. Deze familie was in de zomervakantie overgekomen van een andere school. D it verzuim is doorgegeven aan de  

leerplichtambtenaar. 

 

 Uitstroom / instroom leerlingen (s.b.o., s.o., v.o., verhuizing). 

 

Er is één leerling verwezen naar de SBO. We hadden 29 schoolverlaters in groep 8. 

Er zijn 6 leerlingen verhuisd, waarvan één naar Hoogezand, twee naar Berkel en Rodenrijs, twee binnen Loon op Zand en één naar Waalwijk.  

Er zijn 43 leerlingen ingeschreven, waarvan 33 in groep 1, drie in groep 2, vier in groep 3, één in groep 4, één in groep 6 en één in groep 7. De laatste drie 

schoolweken hebben we twee gastleerlingen (kinderen van expats) gehad in groep 1-2 en groep 3. 

 

De advisering naar het V.O. van onze 29 leerlingen uit groep 8: 

 

Naar onderwijstype:  
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Naar onderwijsinstelling:  
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Trendanalyse en conclusie: 

De scholen uit Tilburg zijn dit jaar weer normaal in beeld bij de ouders. Het lijkt een golfbeweging te zijn tussen aanmeldingen in Tilburg en Waalwijk.  

Dit jaar is de uitstroom havo en vwo 55%. Dat is weer een normale afspiegeling van de populatie. Dit hadden we wel verwacht. Hierdoor is de uitstroom naar het 

landelijke gemiddelde vmbo G/T 21 % geworden. De uitstroom naar de twee laagste vmbo-niveaus is gestegen naar 24%.  

 

Door de Covid-19 perikelen hebben de leerlingen van overheidswege geen landelijke eindtoets mogen maken. In overleg met de ouders hebben we het voorlopig 

advies gegeven tijdens de gesprekken in februari definitief gemaakt.  

De gesprekken rond de advisering zijn naar ieders tevredenheid vlot verlopen. Dit kwam mede doordat de leerkracht deze groep kinderen al kende vanaf groep 7. 
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PERSONEELSGEGEVENS 

 Gesprekscyclus 

Er zijn dit jaar met alle werkende leerkrachten ontwikkelings- en functioneringsgesprekken gevoerd. Alle leerkrachten hebben ook hun POP aangevuld en up to 

date gemaakt. De leerkrachten zijn bijna allemaal zeer tevreden over hun werk. De uren deskundigheidsbevordering worden voor een deel door de leerkracht zelf 

zinvol inhoud gegeven. Ze zijn steeds minder afwachtend. Er wordt meer eigen initiatief getoond. Met drie leerkrachten is het gesprek wandelend geweest. Het 

wandelen heeft een grote meerwaarde voor de inhoud en diepgang van het gesprek. Vanuit de gesprekken hebben we kunnen conclud eren, dat meer 

leerkrachten meer verantwoordelijkheid willen nemen op terreinen die op schoolniveau liggen. Concreet gaat het dan over de invulling van de vertrouwenspersoon 

(IVP), lid van het managementteam, invulling van de specialisatie gedrag, en lees coördinator en cultuureducatie.  De inzet van de uren duurzame inzetbaarheid is 

door iedereen voldoende verantwoord. Veel van deze uren worden gebruikt om lichaam en geest fit te houden in de vorm van sport en yoga.  

In 2020-2021 zal het nemen van verantwoordelijkheid weer in alle gesprekken aan de orde komen.   

Met drie leerkrachten is intensiever overleg geweest in verband met ziekte en afwezigheid i.v.m. ouderschapsverlof.  

 Taakbeleid 

Het taakbeleid is in grote lijnen gerealiseerd. Vier leerkrachten hebben bewust gekozen voor meer inzet taakuren voor lesuren, omdat zij fulltime werken en géén 

extra leerkracht voor 27 uur in de groep willen. Vijf leerkrachten maken iets meer uren dan de cijfers in het taakbeleid toelaat. Zij staan ‘in het rood’. 

De werkdrukmiddelen zijn ingezet om een extra groep te kunnen behouden. Hierdoor zijn bijna alle groepen op drie na veel kleiner geworden. De school uitjes 

zijn door Covid-19 maar deels georganiseerd.  

 Welzijn personeel:  

De leerkrachten voelen zich prettig op school. Veel overleggen en activiteiten zijn erop gericht om het gevoel van ‘samen één team zijn’ te versterken. Daarnaast 

wordt er steeds meer een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid én eigen initiatief van de leerkracht. Dit zal ook in 2020-2021 voortgezet worden.  

 Ziekteverzuimpercentage + analyse  

Ziekteverzuimcijfers Qualiant periode: 1.8.2019 tot 1.08.2020 

 

Naam school Aantal 

personeels
-leden  

2018-2019 
 

Aantal 

personeels-
leden  

2019-2020 
(Peildatum 
1-8-2019) 
 

Ziekte 

Verzuim-
percenta

ge  
2018-

2019  

Ziekte 

Verzuim-
percentage  

2019-2020 

Meldings-

frequentie 
2019-2019  

Meldings-

frequentie 
2019-2020 

De 

Blokkendoos 

20 21 8,0 9,6 0,72 1,0 

Bovenschools 
(95AD) 

46 46 8,5 8,4 0,63 0,7 

Totaal 

Leerrijk! 

327 330 9,9 8,1 0,64 0,8 
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Het verzuimpercentage is flink gestegen van 8,0 naar 9,6% Dit jaar zitten we ruim boven het gemiddelde van alle Leerrijk! medewerkers. 

Het afgelopen schooljaar is één personeelslid het gehele jaar ziek gemeld geweest als gevolg van bovenschools beleid. Vanwege de Covid-19 perikelen is één 

leerkracht ziek gemeld geweest vanaf half mei tot einde schooljaar. Deze leerkracht was niet echt ziek, maar mocht niet op school komen werken.  

Een leerkracht is drie maanden ziek gemeld geweest i.v.m. fysieke klachten en een andere leerkracht is vijf maanden afwezig g eweest wegens andere fysieke 

klachten. Eén leerkracht is vanaf begin december afwezig en ziek gemeld geweest i.v.m. zwangerschapsverlof en daaruit voortkomend ziekte verlof. 

De meldingsfrequentie is gestegen van 0,72 naar 1.0 en zit nu ruim boven het Leerrijk! gemiddelde.  

In schooljaar 2020-2021 proberen we het verzuim tot een minimum te beperken. We weten in september 2020 al dat we één leerkracht minimaal 6 weken zie k 

moeten melden i.v.m. een operatie. Daarnaast is Covid-19 nog niet uitgewerkt, waardoor er nog vele “zieken” gemeld zullen kunnen  worden. 

 

Leerrijk! heeft in het schooljaar 2019-2020 het Project V+ van het Vervangingsfonds doorlopen met als doel het ziekteverzuimpercentage naar beneden te krijgen. Op 

bestuursniveau is het ziekteverzuimpercentage inderdaad wel gedaald. Voor de directies zijn er bijeenkomsten over casemanagement en gespreksvoering geweest. De 

preventiemedewerkers hebben ook hun scholing gehad. In 2020-2021 krijgt dit project zijn vervolg.  

 

Varia: Team: leeftijden en specialisaties 

 

leeftijd aantal man/vrouw Specialisaties / deskundigheid 

20-29 jaar 5 vrouwen Lichamelijke Opvoeding (ALO); gedragsspecialist; 

cultuurcoördinator; kleuters 

30-39 jaar 3 vrouwen leerlingenzorg; gedragsspecialist; kleuters 

40-49 jaar 3 vrouwen Schoonmaakster; leesspecialist; Prowise 

50-59 jaar 4 3 vrouwen/ 1 man Kleuters; conciërge; rekenspecialist 

60-69 jaar 6 4 vrouwen / 2 mannen schoolleiding; cultuurcoördinator; kleuters 

totaal 21 18 vrouwen / 3 mannen  
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CONTACT MET M.R.  

 Sfeerduiding. 

Er is in een goede en vooral opbouwende sfeer vergaderd met het doel om samen tot overeenstemming en oplossingen te komen. In de Covid-19 tijd is er alleen 

vergaderd via Teams. 

 
Jaarverslag MR de Blokkendoos schooljaar 2019-2020 
 

Voorzitter:   Ine Brands 

Notulen:   Paula Jansma/ Margreet Oerlemans 
Secretariaat:   Karin van den Heuvel 

Penningmeester:  Karin van den Heuvel 
De oudergeleding:  Ine Brants, Kim van de Boer, Karen van der Kuij 

De adviseurs:   Elke Mommertz, Maurits Mevis, Linda van Rooij 
Directie/ adviseur:  Nick de Lange 

 

Vergaderdata:  18 sept, 6 nov, 8 jan, 11 mrt, 15 apr, 13 mei, 17 jun 
 

De speer- en actiepunten van het afgelopen schooljaar: 
 

18 september 2019 

 Schoolgids 

 Schooljaarplan 

 Schoolondersteuningsprofiel 

 Schoolplan 

Eerste start om ze te bespreken en/of goed te keuren 
 

6 november 2019 
 Schoolgids 

 Schooljaarplan 

 Schoolondersteuningsprofiel 

 Schoolplan, het verder bespreken 

 

8 januari 2020 
 Schoolplan besproken en goedgekeurd 

 Schoolgids, in tweetallen om eens goed te kijken naar of informatie nog klopt 

 Arbo QuickScan van personeel besproken 

 IPC wordt voorlopig uitgesteld 
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11 maart 2020 
 Niet doorgegaan i.v.m. coronacrisis 

 

15 april 2020, via Teams 
 Formatie 2020-2021 besproken 

 Opstart na loc down, wat zijn de regels en afspraken? 

Er komt een protocol vanuit de PO-raad 

 
27 april, via Teams 

 Brief bestuur over start van 11 mei, het draaien van halve klassen  

 Brief school over start van 11 mei, het draaien van halve klassen  

Het protocol wordt zoveel mogelijk nageleefd. 

 
2 juni 2020, via Teams 

 Brief bestuur over start van 8 juni, het volledig draaien van de klassen. 

 Brief school over start van 8 juni, het volledig draaien van de klassen.  

Het protocol wordt zoveel mogelijk nageleefd. 
 Formatie 2020-2021, Juf Michelle en juf Loes draaien samen groep 7. 

Verder zijn er 3 leerkrachten die ondersteuning bieden in de OB, MB, BB (Margriet, Corine, Loes)  

 Schooljaarplan 

-We gaan verder met “van en met elkaar leren, plannen worden verder uitgewerkt.  

-We gaan verder met Cultuurloper, Michelle en Bert zijn de kartrekkers 
-Faqta gaat starten, nieuwe WO-methode, daar wordt het team in begeleid. Karin is daar kartrekker van.  

-Hoogbegaafdheid, daarmee gaan we verder kijken hoe we deze kinderen beter kunnen begeleiden.  
 

25 juni 2020, via Teams 
 Schoolgids, is t/m hoofdstuk 5 aangepast. In het nieuwe schooljaar gaan we hiermee verder. Verder goedkeuring gegeven.  

 Schooljaarplan, korte mededelingen besproken, goedkeuring gegeven. 

 Coronacrisis, evaluatie noodopvang besproken, voorbereid zijn op de toekomst.  

 Traject Hoogbegaafdheid weer opgepakt in schooljaar 2020-2021 

 
 
 

 

 

De ouderavond over de formatie van 13-5-2020 met overige geïnteresseerde ouders kon niet doorgegaan, omdat ouders niet in de school toegelaten mochten worden i.v.m. de 

Covid-19 maatregelen.   
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CONTACTEN MET “OMGEVING”. 

 Leerlinggericht.  

Dit is voor een groot deel al beschreven in het zorgjaarverslag. De onderzoeken worden door verschillende externe bureaus uitgevoerd. De overleggen van de 

directie en de IB-er vindt vooral plaats op niveau van het Samenwerkingsverband. 

 Oudergericht.  

De ouders hebben de schoolvoorstelling van de verschillende groepen tot de voorjaarsvakantie weer massaal bezocht. Bij rapportgesprekken is de opkomst 100%. 

De koffie uurtjes op woensdagmorgen zijn redelijk goed bezocht. Veel meer ouders komen het laatste kwartier als ze in de klas van hun kind kunnen gaan kijken. 

De koffie uurtjes blijven aan de vraag van de ouders voldoen. Daarom hebben we ze wederom voor alle groepen gepland in 20 20-2021, maar of ze door kunnen 

en mogen gaan zal afhangen van de dan geldende Covid-19 regels. 

De algemene ouderavond aan het einde van het schooljaar heeft niet mogen plaatsvinden. Ouders zijn via een aparte brief op de hoogte gesteld van de nieuwe 

formatie.  

 

 Organisatiegericht.  

KMB: De groepen van het peuterarrangement (KMB) zitten helemaal vol en veel kinderen worden daarna in groep 1 op de Blokkendoos ingeschreven. Het overleg 

met de medewerkers van KMB verloopt soepel en vlot.  

De VSO, TSO en BSO wordt naar tevredenheid georganiseerd door KMB. De communicatielijnen zijn kort en duidelijk voor zowel de ouders, KMB als de school.  De 

groei van het aantal kinderen die gebruikt maakt van de BSO geeft aanleiding tot nader overleg over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de school. De 

aula wordt na school op één of twee dagen gebruikt als extra opvang voor de BSO groepen. 

 

Opleidingsschool: Begin 2016 zijn we formeel opleidingsschool geworden voor de Pabo Tilburg. Samen met de Lage Weijkens verzorgen we de opleiding voor 

ongeveer 8 studenten van alle leerjaren. Vanuit de Lage Weijkens is één leerkracht (basisschoolcoach, BSC) op dinsdag vrij geroosterd om alle studenten en alle 

mentoren te begeleiden. Deze samenwerking brengt onze school veel . Ook de PABO is zeer tevreden over de intensieve samenwerking. 

We hebben op meerdere dagen per week in een aantal groepen extra handen in de klas. We zijn zeer tevreden over dit vierde jaar. Leerkrachten gaan steeds 

beter om met de mogelijkheden en onmogelijkheden van de student. Aandachtspunt voor de leerkracht blijft het kunnen inschatten van het niveau van de 

student. De basisschoolcoach vervult een zeer goede rol als ondersteuner van alle mentoren. Tevens heeft hij het hele onderwi jsnest goed op orde en is alles 

perfect georganiseerd en zijn de communicatielijnen kort.  

Voor het schooljaar 2020-2021 hebben we geen 4e jaars studenten die gaan afstuderen op de Blokkendoos maar meer deeltijders en zij-instromers. 
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HOOFDSTUK 5 KANSEN EN RISICO’S 

Op basis van reeds eerdergenoemde elementen uit het jaarverslag en/of op basis van andere kennis beschrijven we hier de kansen en risico’s die we ziet voor je 

school in de komende jaren. 

KANSEN  

 De nieuwe werkwijze die we onszelf willen aanleren, betekenisvol en duurzaam leren  voor leerlingen zowel als leerkrachten, biedt ons volop kansen om de 

betrokkenheid van de kinderen en de leerkrachten bij het onderwijs te vergroten en te verdiepen.  Het ‘van en met elkaar leren’ biedt volop mogelijkheden tot 

verdere ontwikkeling en borging. 

 Het zijn van een opleidingsschool biedt ons kansen om vernieuwend aan de slag te blijven met ons dagelijkse lessen (onderwijs). We hebben meer hande n in de 

klas op stage dagen en 3e en 4e jaars studenten kunnen een rol spelen in het opvangen van afwezige leerkrachten. 

 De bovengemiddeld presterende leerling komt vaak niet goed genoeg aan zijn trekken. We gaan hier wederom mee aan de slag, startend in de onderbouw. 

 

MOGELIJKE (TOEKOMSTIGE) ACTIES NAAR AANLEIDING VAN “KANSEN” 

 Doordat de groepsoverzichten steeds beter van kwaliteit worden, en de gesprekken daarover tijdens de twee groepsbesprekingen, zijn de weekplanningen goed 

afgestemd op de onderwijsbehoeften van de kinderen in de verschillende aanpakken. 

 Het werken in bouwen om ‘van en met elkaar leren’ verder inhoud te geven.  

 

RISICO’S 

 Nieuwe leerkrachten en startende leerkrachten hebben meer tijd en ruimte nodig om zich de werkwijze van de school eigen te maken.  

 Het vinden van een vervanger voor leerkrachten wordt steeds moeilijker door gebrek aan vervangend personeel.  

 Het gebouw zal in de komende jaren grondig gerenoveerd moeten worden wat betreft verlichting, plafonds en vloerbedekking.  

MOGELIJKE (TOEKOMSTIGE) ACTIES NAAR AANLEIDING VAN “RISICO’S” 

 Inzet van individuele en teamscholing om alle leerkrachten op een kwalitatief hoog niveau te houden. 

 Elke groep heeft een noodplan klaarliggen om in werking te laten treden als er geen vervanger beschikbaar is.  

 We wachten de uitkomsten van de gesprekken met de gemeente af, zodat we daarna tijdig kunnen inspelen op mogelijke grote aanpassingen. 
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HOOFDSTUK 6 VERPLICHTE ACTIVITEITEN 

 

Terrein Jaar Activiteit Evaluatie 

Organisatie Jaarlijks, 

voorjaar 

Actualiseren en inzenden 

schoolgids.  

Is inhoudelijk aangepast en 

daarna ingezonden. 

Organisatie Jaarlijks, 

september 

Bespreken Arbo plan van aanpak 

in team en m.r.  

 

Is gebeurd in oktober. 

Organisatie Jaarlijks, 

n.t.b. 

Uitvoeren ontruimingsplan + 

nabespreking. 

Is gebeurd in september 

Organisatie N.t.b. Houden van leerling- en 

ouderenquête. 

  

Is gebeurd in februari 2020 

voor alle ouders en voor de 

kinderen van groep 5 t/m 8  

Organisatie 2017 Houden van RI&E, opstellen plan 

van aanpak, acties in schoolplan 

opnemen. 

Is gebeurd en Plan van Aanpak 

is gemaakt 

Beheer Jaarlijks, 

november 

Jaarbegroting vaststellen. Is gebeurd. 

Beheer Jaarlijks, 

jan-feb 

Toelichten jaarbegroting aan 

personeel en m.r.  

Is gebeurd. 

Beheer Jaarlijks, 

juni  

Actualiseren 

meerjarenbegrotingen. 

Is aangepast aan wensen en 

mogelijkheden.  

Beheer Jaarlijks, 

september 

Toelichten meerjarenplanningen 

aan personeel en m.r.  

 

Is gebeurd. 

Beheer Jaarlijks, 

april 

Toelichten jaarresultaten aan 

personeel en m.r.  

 

Is gebeurd. 

Beheer Jaarlijks, 

november 

Onderhoudsplanning actualiseren 

(met Dyade VG). 

 

Is gebeurd in november. 
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HOOFDSTUK 7 MEERJARENINVESTERINGEN 

In onderstaand overzicht wordt geduid welke investeringen gepland, gerealiseerd of niet gerealiseerd zijn of nog worden. Het betreft een overzicht op kalenderjaar 

terwijl het jaarverslag een schooljaar beslaat, voor een klein deel wordt dus “in de toekomst gekeken”. 

 

 

Investering Gerealiseerd Niet gerealiseerd 

   

Vernieuwing aanbod taal / 

spelling en lezen 

Ja, voor groep 3 is een nieuwe aanpak voor 

aanvankelijk lezen gerealiseerd. 

 

Aanbod voor voortgezet technisch lezen 

staat voor 2021 gepland 

Vernieuwing aanbod 

wereldoriëntatie 

Is voor de groepen 3 t/m 8 gerealiseerd  

Aanschaf kar met 36 laptops  Is gerealiseerd in voorjaar 2020 

 

 

Vernieuwing methode verkeer  We hebben besloten om dit uit te stellen en 

de gelden in 2021 te besteden aan een 

methode voor muziek. 

Renovatie schoolgebouw, 

inclusief verlichting, 

luchtbehandeling 

 Staat gepland voor 2022 en later 

 

 

Oktober 2020, 

Nick de Lange, directeur. 
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Bijlage 1 

Schoolanalyse De Blokkendoos d.d. februari 2020 
CITO LOVS DMT midden 2019-2020 

Stap 1: De dwarsdoorsnede van alle groepsresultaten. 

Toelichting: 
Deze grafiek laat de dwarsdoorsnede zien van het niveau van de leerlingen van groep 3 t/m 8 op afnamemomenten (||) schooljaar  2019-2020. Het laat zien hoe de 

groepen presteren in vergelijking met andere groepen in het land. 

Percentage opbrengsten DMT (versie 2017- 2018) M 2019-2020 
 
 

 
 
 
 
 
 

4 5 6 7

Scho o ljaar L/ I N iv.A / B   C / D / En= Gem. L/ I N iv.A / B   C / D / En= Gem. L/ I N iv.A / B   C / D / En= Gem. L/ I N iv.A / B   C / D / E Gem. L/ I N iv.A / B   C / D / En= L/ I N iv.A / B   C / D / En=

2 0 17 /  2 0 18 II L:17 A- 44/15 27 78,3 L:45 A+ 67/33 3 60,5 L:62 C- 24/26 46 76,3* L:76 B- 31/19 86,5 L:87 C 23/23 22 L:97 E- 11/37 27

Gewicht: 3% 4,1 30/7/4 28 5,0 0/0/0 29 2,1 22/17/11 47 3,1 23/19/8 2,6 32/18/5 23 0,3 22/19/11 27

III L:26 B- 26/26 27 57,8 L:50 A- 34/34 29 67,1 L:68 C+ 29/29 45 80,0* L:81 C+ 31/27 94,8 L:91 A- 29/14 21

3,1 26/15/7 28 4,2 21/7/3 29 2,9 16/13/13 47 2,7 15/19/8 4,1 43/10/5 23

2 0 18  /  2 0 19 I 1*/1 19,0* 2*/2 23,0* 1*/1 41,0* 43,0* 1*/1

Gewicht: 4% 40 27 29 28

II L:17 E+ 0/0 1 44,7* L:45 B- 27/19 1*/27 61,6 L:62 C+ 21/21 29 80,0 L:76 A- 41/16 96,5* L:87 A 48/19 1*/28 L:97 A+ 27/45 22

0,8 100/0/0 40 3,1 27/19/8 27 2,7 31/24/3 29 4,1 18/18/7 4,6 19/11/4 28 5,0 23/0/5 22

III L:26 E 0/0 3 56,8 L:50 A- 41/15 27 71,3 L:68 A- 28/31 29 84,5 L:81 A- 34/27 95,9* L:91 A- 37/19 1*/28

0,4 33/0/67 40 4,2 33/4/7 27 4,1 24/14/3 29 4,0 16/18/5 4,2 19/22/4 28

2 0 19  /  2 0 2 0 I 57,2* 26*/26 70,8* 9*/9 2*/2

Gewicht: 4% 26 46 29

II L:17 E+ 0/0 1*/4 39,9 L:45 E+ 15/18 39 62,9 L:62 B- 27/19 26 89,6 L:76 A+ 59/15 96,0 L:87 A 50/17 46 L:97 A+ 38/24 29

0,8 0/67/33 34 1,0 33/13/21 39 3,2 35/4/15 26 4,8 15/7/4 4,6 13/15/4 46 5,0 21/14/3 29

11,5* 27 105,1

27

65,5*

45

45

10,3 44

45

11,0 44 104,4

9,0* 1*/1

25,8 1*/27

25

20,0 1*/27 91,8

25

1. Technisch lezen: CITO Drie-Minuten-Toets 2018 - Totaal

Hoofdlocatie in 2017 / 2018 - 2019 / 2020

3 8

Gem. n= Gem.
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2019-2020 Eigen norm (po)  
Let op: aangepaste 

norm 

Groep 3 Groep 4 Groep 5 
 

Groep 6 Groep 7 Groep 8 

A en B in % 65% - 15+18=33% 27+19=46% 59+15=74% 50+17=67% 38+24=62% 

C in % 20% - 33% 35% 15% 13% 21% 

D en E in % 15% - 13+21=34% 4+15=19% 7+4=11% 15+4=19% 14+3=17% 

 

Afname AVI jan. 2020 
Norm AVI: 75% van de lln. behaalt niveau passend bij het toets moment 

Groep 4 
 14+ 25= 39lln.  

1 lln. dyslexie  

Groep 5 
 26 lln.  
1 lln. dyslexie  

Groep 6 
 27 lln. 
1 lln. Dyslexie   

Groep 7 
 23+23=46 lln. 
3 lln. Dyslexie  
 

Groep 8 
 29 lln.  
2 lln. dyslexie  

 <M 4: 5+2= 7 lln. (18%) 

   M 4: 2+4= 6 lln. (15%) 
>M 4: 7+19= 26 lln. (67%) 

 

 <M5 : 3 lln. (12%) 

   M5:  5 lln. (19%) 
>M5:  16 lln. (61%) 

 
 lln. P:  2 lln. (8%) 

 <M6: 3 lln. (11%) 

  M 6:  2 lln. (7%) 
>M 6: 12 lln. (44%) 

 
 lln. P: 10 lln. (37%) 

  <M7: 2+2=  4 lln. 

(9%) 
   M7 : 1+3=  4 lln. 

(9%) 
>M7:  3+ 2= 5 lln. 

(11%) 
 

   lln. P:17+16=33 lln. 

(71%) 

<Plus: 3 lln. (10%) 

Plus:  26 lln. (90%) 

 

Algemeen:  

 
Alle groepen halen op AVI ruimschoots de gestelde 75% norm. Het overgrote deel van de leerlingen leest op het niveau dat past bij het toets moment. Er zijn bij DMT 

grote C,D,E groepen t.o.v. de door ons gestelde norm, maar alle groepen scoren boven het landelijk gemiddelde m.u.v. groep 4.  In groep 3 hebben we geen DMT 
afgenomen, m.u.v. de ‘zorgleerlingen’, omdat we deze gegevens nodig hebben i.v.m. dy slexie protocol.  

 
Het volgen van de jaargroepen: 

Groep 3: n.v.t. 

Groep 4: Beduidend lagere score dan gewoonlijk op het toets moment M4. 
Groep 5: constante score, steeds rond het landelijk gemiddelde. 

Groep 6: laatste jaren mooie stijgende lijn zichtbaar. 
Groep 7: constante score.  

Groep 8: constante score t.o.v. vorig jaar.  
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Het volgen van de leerlingen door de jaren heen: 
 

Groep 3: n.v.t. 
Groep 4: In groep 3 zijn alleen de zorgleerlingen getoetst. Er is op dit moment geen goede vergelijking mogelijk. G rote C, D, E-groepen.  

Groep 5: Blijft t.o.v. het M-moment vorig jaar nagenoeg gelijk. Verschuiving in de C, D, E-groepen. De C en E-groep zijn toegenomen.  

Groep 6: Deze groep heeft vorig jaar een terugval gehad op het M-moment. De groei die ingezet was in de tweede helft van het jaar zet weer door.  
Groep 7: De stijgende lijn zet verder door. Minder leerlingen in C, D, E en meer in A en B-groep. 

Groep 8: Stijgende lijn zet verder door. De B, C, D-groep zijn wat groter geworden ten koste van de A en E-groep.  
 

Conclusie: 
- Alle groepen scoren met DMT boven het landelijk gemiddelde m.u.v. groep 4 en ook bij Avi halen we de door ons gestelde norm van 75 %.  

- Ondanks de aanpassing van onze norm bij DMT een aantal jaar geleden blijven de C,  D, E-groepen relatief groot.  

 
Acties:  

- Er is voor gekozen om ook dit jaar in groep 3 geen DMT af te nemen, maar de toets momenten van VLL te volgen. M.u.v. de zorgl eerlingen. Leerkrachten 
willen de nadruk leggen op het correct en nauwkeurig lezen en niet op het snel lezen. Dit is voor het tweed e jaar op rij. Wordt dit een vastgestelde afspraak 

dat we in groep 3 nauwkeurig leren lezen in eerste instantie belangrijker vinden dan snel lezen?  

- In het verlengde van de afspraak die hierboven gemaakt wordt is het mogelijk dat we het dyslexieprotocol mo eten herzien. Welke aanpassingen zijn er dan 
nodig. Stephanie zal e.e.a. vervolgens verder uitwerken.  

- Groep 4 scoort dit jaar beduidend lager op DMT dan voorgaande jaren. Wat zou hiervoor een oorzaak kunnen zijn? Welke acties z ijn nodig?  
- Speerpunt dit jaar was inzet op leesbeleving, het plezier in lezen vergroten. Dit zou het maken van leeskilometers moeten vergroten. Van bela ng om de 

komende tijd in de gaten te houden of dit een positief effect heeft op de resultaten in de toekomst.  
 

 

Aanvullingen/ opmerkingen team:  
- DMT wanneer en wie wel of niet! Wordt vervolgd. 

- Gr. 4 Avi wel op niveau 3 x per week flitsen zou genoeg moeten zijn. Hoe verloopt dat volgende jaren?  
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CITO LOVS Spelling midden 2019-2020 
Stap 1: De dwarsdoorsnede van alle groepsresultaten. 

Toelichting: 
Deze grafiek laat de dwarsdoorsnede zien van het niveau van de leerlingen van groep 3 t/m 8 op afnamemomenten (||) schooljaar 2019-2020. Het laat zien hoe de groepen 
presteren in vergelijking met andere groepen in het land. 
 

 
 

 

3 4 5 6 8

Scho o ljaar L/ I N iv.A / B   C / D / En= Gem. L/ I N iv.A / B   C / D / En= Gem. L/ I N iv.A / B   C / D / En= Gem. L/ I N iv.A / B   C / D / E Gem. L/ I N iv.A / B   C / D / En= L/ I N iv.A / B   C / D / En= Gem. L/ I N iv.A / B   C / D / En= Gem. L/ I N iv.A / B   C / D / En=

2 0 15 /  2 0 16 II 188,1 L:145 A- 51/22 41 245,0 L:237 B+ 16/48 25

Gewicht: 4% 4,3 17/5/5 41 3,7 28/4/4 26

III 1*/1 221,7 L:198 A- 40/33 40 304,0 L:263 A 58/25 24

35 4,1 18/8/3 41 4,4 13/0/4 26

2 0 16  /  2 0 17 I 298,0* 1*/1 187,0* 2*/2

Gewicht: 4% 46

II 185,4 L:145 A- 50/22 32 247,3* L:237 B+ 20/32 3*/47 315,6 L:295 A- 55/14 237,5* 2*/2 221,0 D 1

4,3 19/6/3 34 4,0 43/5/0 46 4,1 9/18/5 20 1,5

III 206,0 L:198 B 25/38 32 296,9 L:263 A 49/40 47 328,6 L:311 A- 55/9 247,5* 2*/2

3,6 25/9/3 34 4,3 11/0/0 46 4,1 18/14/5 20

2 0 17 /  2 0 18 I 193,0*

Gewicht: 3%

II 207,6 L:145 A 59/15 27 253,0 L:237 A- 24/41 29 306,1 L:295 B+ 22/35 326,2 L:317 A- 31/27 26 2*/2

4,5 11/15/0 28 4,1 31/3/0 29 4,0 30/13/0 4,0 12/23/8 25 23

III 219,3 L:198 A- 46/23 26 286,6 L:263 A- 34/45 29 320,0 L:311 B+ 27/31 338,8 L:333 B+ 38/19 26 3*/3

4,1 15/12/4 28 4,2 17/3/0 29 3,9 20/13/9 3,7 12/23/8 25 23

2 0 18  /  2 0 19 II 216,0 L:145 A 70/20 40 245,2 L:237 B+ 15/48 27 307,7 L:295 A- 31/28 328,4 L:317 A- 36/27 44 L:349 B 44/24 3*/28 283,0* 3*/3

Gewicht: 4% 4,6 5/3/3 40 3,8 22/7/7 27 4,0 21/21/0 4,1 16/16/5 45 3,5 24/8/0 28 22

III 240,7* L:198 A 73/18 2*/42 277,9* L:263 A- 33/25 3*/27 321,6 L:311 A- 31/31 351,8 L:333 A- 45/27 44 3*/3

4,4 8/0/3 40 4,1 29/13/0 27 4,0 21/10/7 4,2 16/9/2 45 28

2 0 19  /  2 0 2 0 I 228,0* 1*/1 279,0* 1*/1

Gewicht: 4% 46 29

II 209,7* L:145 A 73/12 1*/34 265,3 L:237 A- 31/41 39 306,3* L:295 B+ 46/25 325,3* L:317 B+ 36/20 2*/27 L:349 B+ 22/37 46 371,3* L:366 B+ 38/31 3*/29

4,6 12/3/0 34 4,3 21/5/3 39 4,0 21/8/0 4,0 28/16/0 27 3,7 33/9/0 46 3,7 19/8/4 29

2*/26 359,1

26

2*/2 323,0*

26

29

29

29 281,7*

29 355,9*

45 268,7*

47

46 244,5*

47

1*/1

47

23

23

22

22

166,0*

2. Spelling: CITO Spelling 3.0 - Totaal

Hoofdlocatie in 2015 / 2016 - 2019 / 2020

2 7

Gem. n= Gem.
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Percentage opbrengsten spelling M 2019-2020 
2019-2020 Eigen norm (po) Groep 3 

Cito 3.0 
Groep 4 

Cito 3.0 
Groep 5 

Cito 3.0 
Groep 6 

Cito 3.0 
Groep 7 

Cito 3.0 
Groep 8 

Cito 3.0 
A en B in % 75% 73+12= 85% 31+41=72% 46+25=71% 36+20=56% 22+37=59% 38+31=69% 

C in % 15% 12% 21% 21% 28% 33% 19% 

D en E in % 10% 3+0=3% 5+3=8% 8+0=8% 16+0=16% 9+0=9% 8+4=12% 

 

Algemeen: Alle groepen scoren boven het landelijk gemiddelde. De C-groepen zijn ook hier al enkele jaren op rij groot.  
 

Het volgen van de jaargroepen: 
Groep 3: scoren heel constant in de A. 

Groep 4: scoren heel constant. Het gemiddelde ligt dit jaar hoger dan voorgaande jaren op het M-moment.  
Groep 5: Scoren heel constant. 

Groep 6: Constante scores.  

Groep 7: Lichte groei t.o.v. vorig jaar, constante score.  
Groep 8: Dit is het eerste jaar dat er met de 3.0 cito gewerkt wordt hierdoor is geen vergelijking mogelijk met voorgaande ja ren. Scoren ruim boven het landelijk 

gemiddelde.  
 

Het volgen van de leerlingen door de jaren heen: 

 
Groep 3: n.v.t.  

Groep 4: Toename van de D, C, B-groep. Deze trend zie je al meerdere jaren op rij. Gevraagde stof in groep 4 is moelijker, meestal trekt dit bij het E moment  weer 
bij. 

Groep 5: Toename van de A-groep, geen leerlingen meer in de E. Verschuiving zichtbaar in de B-groep. 
Groep 6: scoren nagenoeg constant. T.o.v. vorig jaar zijn de A en C-groep gegroeid.  

Groep 7: verschuiving van de A naar de B-groep, grotere C-groep, afname in de D en E-groep. 

Groep 8: scoren redelijk constant, weer een lichte groei te zien t.o.v. vorig jaar. Afname van de A en C-groep, toename van de B en E-groep.  
 

Conclusie: 
- Alle groepen hebben dit jaar met de cito 3.0 versie getoetst. We scoren overal boven het landelijk gemiddelde.  

- De C-groepen zijn in verhouding groot en ook het percentage D-leerlingen in groep 6 is hoog.  

 
Acties: 

- Alle groepen werken op dit moment met cito 3.0 en met spelling van Staal. Dit aanbod goed blijven volgen. Verder zijn er geen  
specifieke acties nodig.  
 

Aanvullingen/ opmerkingen team: geen 
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Cito LOVS woordenschat midden 2019-2020 

 
Stap 1: De dwarsdoorsnede van alle groepsresultaten. 

 
Toelichting: 

Deze grafiek laat de dwarsdoorsnede zien van het niveau van de leerlingen van groep 3 t/m 8 op afnamemomenten (||) schooljaar 2019-2020. Het laat zien hoe de groepen 
presteren in vergelijking met andere groepen in het land. 
 

 
 
 

Percentage opbrengsten woordenschat M 2019-2020 

 
2019-2020 Eigen norm (po) Groep 3 

Cito 3.0 
Groep 4 

Cito 3.0 
Groep 5 

Cito 3.0 
Groep 6 

Cito 3.0 
Groep 7 

Cito 3.0 
Groep 8 

Cito 3.0 
A en B in % 75% 45+30=75% 26+37=63% 42+31=73% 22+33=55% 43+13=56% 32+32=64% 

C in % 15% 24% 21% 15% 33% 33% 25% 

D en E in % 10% 0+0=0% 13+3=16% 8+4=12% 7+4=11% 7+4=11% 0+11=11% 

 
Algemeen: Bij alle groepen is dit jaar de nieuwe versie van cito woordenschat afgenomen. Alle groepen scoren ruim boven het landelijk gemiddelde. Ook hier zijn de 
C-groepen in vergelijking met onze eigen norm groot.  

 
 

 

 
 

 

4 5 6 7

Scho o ljaar L/ I N iv.A / B   C / D / En= Gem. L/ I N iv.A / B   C / D / En= Gem. L/ I N iv.A / B   C / D / En= Gem. L/ I N iv.A / B   C / D / E Gem. L/ I N iv.A / B   C / D / En= L/ I N iv.A / B   C / D / En=

2 0 18  /  2 0 19 II L:455 A 68/17 41 484,8 L:473 A- 41/33 27 490,0 L:487 B 34/10 29 417,0* 1*/1

Gewicht: 4% 4,4 12/2/0 40 4,0 11/15/0 27 3,5 34/14/7 29 28

2 0 19  /  2 0 2 0 II L:455 A- 45/30 1*/34 478,4* L:473 B 26/37 1*/39 497,4 L:487 A- 42/31 26 510,4 L:505 B+ 22/33 532,0 L:523 A- 43/13 46 L:540 B 32/32 1*/29

Gewicht: 4% 4,2 24/0/0 34 3,5 21/13/3 39 4,1 15/8/4 26 3,7 33/7/4 4,1 33/7/4 46 3,6 25/0/11 29

477,6* 27 543,8*

27

Gem. n= Gem.

484,6

5. Overig: CITO Woordenschat 3.0 - AB tot CD

Hoofdlocatie in 2018 / 2019 - 2019 / 2020

3 8
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Het volgen van de jaargroepen: 
We nemen de nieuwe versie in de groepen 3 t/m 5 nu voor de tweede keer af en in groep 6 t/m 8 voor de ee rste keer. Er is nog te weinig informatie om hier al echt 

trends in te ontdekken.  
Groep 3: t.o.v. vorig jaar is de score stabiel.  

Groep 4: t.o.v. vorig jaar is de score iets lager.  

Groep 5: t.o.v. vorig jaar is de score iets hoger.  
Groep 6: t.o.v. de oude cito toets is er wat groei zichtbaar. 

Groep 7: t.o.v. de oude toets een constant beeld zichtbaar, A en B-scores wisselen elkaar af. 
Groep 8: t.o.v. de oude toets constante scores.   

 
Het volgen van de leerlingen door de jaren heen: 

Groep 3: n.v.t. 

Groep 4: scoren wat lager dan vorig jaar. Afname van de A-groep, overige groepen zijn toegenomen. 
Groep 5: Score blijft nagenoeg gelijk. Iets meer leerlingen in E ten koste van de D-groep.  

Groep 6: Scoren iets beter dan vorig jaar. Minder leerlingen in A, meer in B, afname in D en E-groep.  
Groep 7: Geen vergelijking met voorgaand jaar mogelijk. Vergeleken met de oude toets is wel groei zichtbaar.  

Groep 8: Geen vergelijking met voorgaand jaar mogelijk. Vergeleken met de oude toets blijft het gemiddelde  van deze groep gelijk.  

 
Conclusie: 

- Alle groepen hebben nu getoetst met cito 3.0 en scoren ruim boven het landelijk gemiddelde.  
- In vergelijking met onze eigen norm zijn de C-groepen groot.  

- Er zijn geen hele grote verschuivingen op te merken t.o.v. de ‘oude’ cito toets woordenschat. De scores blijven redelijk constant.  
 

Acties: 

- Mogelijk dat door de inzet op leesbeleving en de inzet van Staal de scores van woordenschat op de langere termijn hier ook va n mee profiteren. 
- De scores zijn ruim voldoende tot goed te noemen, extra inzet op dit vakgebied is niet nodig.  

 
Aanvullingen/ opmerkingen team: geen 
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Cito LOVS begrijpend lezen midden 2019-2020 
 

Stap 1: De dwarsdoorsnede van alle groepsresultaten. 
 

Toelichting: 

Deze grafiek laat de dwarsdoorsnede zien van het niveau van de leerlingen van groep 3 t/m 8 op afnamemomenten (||) schooljaar 2019-2020. Het laat zien hoe de 
groepen presteren in vergelijking met andere groepen in het land. 

 

 
 

3 4 5 6 8

Scho o ljaar L/ I N iv.A / B   C / D / En= Gem. L/ I N iv.A / B   C / D / En= Gem. L/ I N iv.A / B   C / D / En= Gem. L/ I N iv.A / B   C / D / E Gem. L/ I N iv.A / B   C / D / En= L/ I N iv.A / B   C / D / En= Gem. L/ I N iv.A / B   C / D / En= Gem. L/ I N iv.A / B   C / D / En=

2 0 15 /  2 0 16 II 140,9 L:133 A- 24/36 25

Gewicht: 4% 4,0 32/8/0 26

III 1*/1 124,0 L:117 B+ 28/33 40 145,7* L:138 A- 42/17 1*/25

35 3,9 23/15/3 41 4,0 38/4/0 26

2 0 16  /  2 0 17 I 126,0* 1*/1

Gewicht: 4%

II 142,7* L:133 A- 41/20 2*/48 161,7 L:154 B+ 23/41 1*/1

4,1 28/9/2 46 4,0 23/14/0 27

III 120,0 L:117 B 25/31 32 145,1* L:138 A- 36/36 2*/47 167,4 L:159 A- 27/36 1*/1

3,4 25/9/9 34 4,0 24/2/2 46 4,0 32/0/5 27

2 0 17 /  2 0 18 I 144,0*

Gewicht: 3%

II 143,0 L:133 A- 38/34 29 157,2* L:154 B 23/30 182,4 L:174 A- 38/19 26 169,0* 1*/1

4,1 24/3/0 29 3,4 39/7/2 4,0 27/15/0 25 27

III 117,5 L:117 B- 16/40 25 150,0 L:138 A- 45/34 29 158,8* L:159 C+ 21/21 190,7 L:178 A- 42/27 26 L:194 C- 14/33 21

3,1 20/20/4 28 4,1 17/3/0 29 3,0 35/16/7 4,1 19/12/0 25 2,2 24/10/19 23

2 0 18  /  2 0 19 II 132,0 L:133 C+ 37/11 27 155,4* L:154 B- 29/25 180,2* L:174 B+ 32/37 3*/44 L:189 A- 42/35 2*/28 152,0* 2*/2

Gewicht: 4% 2,8 30/4/19 27 3,1 32/11/4 3,9 20/10/2 45 4,1 8/12/4 28 22

III 135,8 L:117 A- 46/41 39 137,8* L:138 C+ 38/8 3*/27 155,8* L:159 C 4/50 189,0* L:178 A- 39/37 3*/44 L:194 A- 30/30 1*/28

4,2 10/3/0 40 3,0 46/8/0 27 2,5 25/14/7 4,1 17/5/2 45 4,0 19/4/19 28

2 0 19  /  2 0 2 0 I 104,0* 133,0* 2*/2 1*/1

Gewicht: 4% 27 46

II 120,0* 1*/1 138,1 L:133 B 36/26 39 156,3* L:154 B- 25/33 173,9* L:174 B- 25/29 3*/27 L:189 B 19/38 3*/45 211,0* L:205 B 35/31 3*/29

34 3,7 21/8/10 39 3,3 13/25/4 3,0 29/17/0 27 3,4 29/7/7 46 3,6 23/4/8 29

2*/26 191,8*

26

2*/2 165,0*

26

29

29

1*/29 201,0*

1*/29 201,1*

2*/45 189,4

47

2*/46

47

1*/1

47

23

23

22 158,0*

22 168,0*

112,0*

3. Begrijpend lezen: CITO Begrijpend lezen 3.0 - Totaal

Hoofdlocatie in 2015 / 2016 - 2019 / 2020

2 7

Gem. n= Gem.
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Percentage opbrengsten begrijpend lezen M 2019-2020 

 
2019-2020 Eigen norm (po) Groep 3 

Cito 3.0 
Groep 4 

Cito 3.0 
Groep 5 

Cito 3.0 
Groep 6 

Cito 3.0 
Groep 7 

Cito 3.0 
Groep 8 

Cito 3.0 
A en B in % 75% - 36+26=62% 25+33=58% 25+29=54% 19+38=57% 35+31=66% 

C in % 15% - 21% 13% 29% 29% 23% 

D en E in % 10% - 8+10=18% 25+4=29% 17+0=17% 7+7=14% 4+8=12% 

 
Algemeen: We scoren net op (gr6) of boven het landelijk gemiddelde.  

 
Het volgen van de jaargroepen: 

Groep 3: - 

Groep 4: t.o.v. vorig jaar is er weer groei zichtbaar.  
Groep 5: scores zijn constant. 

Groep 6: scores zakken iets terug t.o.v. voorgaande jaren.  
Groep 7: scores zijn wisselend. T.o.v. het afnamemoment januari vorig jaar zakken we weer wat terug.  

Groep 8: dit jaar is voor het eerst cito 3.0 afgenomen. Scores blijven constant t.o.v. de resultaten v an de oude toets.  
 

Het volgen van de leerlingen door de jaren heen: 

 
Groep 3: - 

Groep 4: zakken iets terug. A en B-groep neemt af en de C, D, E-groepen worden wat groter. 
Groep 5: laten weer groei zien. De B-groep is toegenomen. Een grote D-groep. 

Groep 6: scoren redelijk constant. De D-groep is wat vergroot. 

Groep 7: scoren constant. Een afname van de A-groep, toename van de C-groep. 
Groep 8: zakken iets terug. Iets grotere C-groep.  

 
Conclusie: 

- We scoren met alle groepen net op of boven het landelijk gemiddelde.  

- Gezien onze eigen norm hebben we grote percentages in de C,  D, E-groepen.  
 

Acties: 
- Nieuwsbegrip heeft zijn werkwijze veranderd. Op dit moment is er meer inzet op actief lezen, het werken met sleutelvragen, 2x  per blok wordt er een les 

aangeboden waarin meerkeuzevragen een rol krijgen om beter aan te sluiten bij de vraagstelling van cito.  Wat zijn hiervan de ervaringen? Het is nog te vroeg 
om e.e.a. terug te kunnen zien in de citoresultaten.  

- Er is een landelijk trend dat resultaten van begrijpend lezen terugzakken. Wij scoren nog ruim voldoende, maar ook op onze sc hool zien we dat de resultaten 

van het M-moment wat terugzakken. Bij woordenschat scoren we boven het landelijk gemiddelde, dit lijkt minder van invloed. Wat zou wel een mogelijke 
oorzaak kunnen zijn? 
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Zou het kunnen zijn dat Nieuwsbegrip toch nog niet voldoende aansluit bij de manier van vragen stellen in Cito, waardoor er verschillen ontstaan in het 
aanbod in de klas en datgene wat getoetst wordt. Een aantal groepen heeft cito trainer boekjes aangeschaft om uit te proberen  of dit de kloof kan verkleinen. 

Wat zijn de ervaringen tot dusver? Is er in meer groepen behoefte aan deze manier van oefenen?  
- Vorig jaar hebben we met elkaar besproken dat leesplezier vooraf gaat aan het willen leren lezen. Er is dit jaar ingezet op l eesbeleving en het vergroten van 

het leesplezier is hier al iets van terug te zien in de scores of is dit nog te vroeg? 

- N.a.v. de analyse van vorig jaar zijn er nieuwe afspraken gemaakt m.b.t. het werken met nieuwsbegrip. Margreet coördineert e. e.a. Zijn er nog andere zaken 
die n.a.v. de huidige analyse door Margreet als coördinator opgepakt zouden kunnen worden?  
 

Aanvullingen/ opmerkingen team:  

- Iedere groep Cito trainer 
- Toets zelfstandig laten maken 
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Cito LOVS Rekenen en Wiskunde midden 2019-2020 
 

Stap 1: De dwarsdoorsnede van alle groepsresultaten. 
 

Toelichting: 

Deze grafiek laat de dwarsdoorsnede zien van het niveau van de leerlingen van groep 3 t/m 8 op afnamemomenten (||) schooljaar  2019-2020. Het laat zien hoe de 
groepen presteren in vergelijking met andere groepen in het land.   

 

 
 

3 4 5 6 8

Scho o ljaar L/ I N iv.A / B   C / D / En= Gem. L/ I N iv.A / B   C / D / En= Gem. L/ I N iv.A / B   C / D / En= Gem. L/ I N iv.A / B   C / D / E Gem. L/ I N iv.A / B   C / D / En= L/ I N iv.A / B   C / D / En= Gem. L/ I N iv.A / B   C / D / En= Gem. L/ I N iv.A / B   C / D / En=

2 0 15 /  2 0 16 II 135,5 L:115 A- 41/34 41 160,5 L:162 C+ 16/16 25 203,4* L:202 B- 27/40 199,0* 2*/2

Gewicht: 4% 4,2 24/0/0 41 2,8 60/4/4 26 3,2 33/0/0 28

III 1*/1 163,0 L:138 A- 48/43 40 186,4* L:181 B+ 25/25 1*/25 215,1* L:214 B- 27/40 215,3* 4*/4

35 4,3 8/0/3 41 3,7 38/13/0 26 3,2 33/0/0 28

2 0 16  /  2 0 17 I 122,0* 3*/3

Gewicht: 4%

II 129,3 L:115 A- 42/19 31 170,0* L:162 A- 28/30 1*/47 209,5* L:202 A- 33/33 228,0* L:227 B- 19/44 4*/20 3*/3 182,0 B- 2

4,1 23/16/0 34 4,0 33/9/0 46 4,0 14/19/0 3,1 38/0/0 20 27 3,0

III 148,8 L:138 A- 26/39 31 203,3 L:181 A 47/34 47 223,6* L:214 A- 33/38 236,3* L:239 C 13/38 5*/21 1*/1

4,0 29/6/0 34 4,4 19/0/0 46 4,1 19/10/0 2,6 44/6/0 20 27

2 0 17 /  2 0 18 I 120,0* 1*/1

Gewicht: 3% 23

II 133,6 L:115 A- 48/19 27 170,8 L:162 A- 28/34 29 202,1 L:202 B- 24/28 232,5* L:227 A- 35/30 3*/26 L:251 C- 19/38 6*/22 250,7* 3*/3

4,2 22/4/7 28 4,1 38/0/0 29 3,0 26/7/15 4,0 30/4/0 25 2,2 44/0/0 23 27

III 145,1* L:138 B+ 19/42 1*/27 192,3 L:181 A- 28/45 29 213,4 L:214 C+ 18/29 247,0* L:239 A- 50/21 3*/27 L:260 D- 20/15 1*/21

3,8 19/12/8 28 4,1 28/0/0 29 2,9 29/22/2 4,0 21/0/8 25 1,1 25/30/10 23

2 0 18  /  2 0 19 II 129,9 L:115 A- 44/24 41 181,8* L:162 A- 50/19 1*/27 199,4 L:202 C 29/18 232,7 L:227 A- 32/27 44 L:251 B+ 33/42 4*/28 268,0* L:274 D+ 11/42 3*/22

Gewicht: 4% 4,1 22/2/7 40 4,3 27/4/0 27 2,6 18/29/7 4,0 27/9/5 45 4,0 17/4/4 28 2,0 32/16/0 22

III 153,4* L:138 A- 38/43 1*/41 187,6* L:181 B+ 32/36 2*/27 209,8 L:214 C- 17/21 245,4 L:239 B+ 25/43 44 L:260 B 25/32 28

4,1 18/3/0 40 3,9 32/0/0 27 2,3 28/24/10 4,0 18/11/2 45 3,5 18/18/7 28

2 0 19  /  2 0 2 0 I 177,0* 1*/1 1*/1

Gewicht: 4% 27 46

II 143,5* L:115 A 52/39 1*/34 168,5 L:162 B+ 31/26 39 216,4* L:202 A- 46/25 224,3* L:227 C 24/16 2*/27 L:251 B- 20/35 46 274,7* L:274 B- 30/41 2*/29

4,4 9/0/0 34 4,0 33/5/5 39 4,2 25/4/0 2,4 32/28/0 27 3,2 28/13/4 46 3,2 11/19/0 29

2*/26 252,8

26

245,0*

29

29

29 262,7

28 257,3*

45 250,2*

47

46 246,5*

47

1*/1 180,0*

47

23

23

1*/22 246,0*

1*/22 227,7*

126,0* 4*/19

20

4*/19

20

4. Rekenen en wiskunde: CITO Rekenen-Wiskunde 3.0 - Totaal

Hoofdlocatie in 2015 / 2016 - 2019 / 2020

2 7

Gem. n= Gem.
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Percentage opbrengsten Rekenen- wiskunde M 2019-2020 

 
2019-2020 Eigen norm (po) Groep 3 

Cito 3.0  
Groep 4 

Cito 3.0  
Groep 5 

Cito 3.0 
Groep 6 

Cito 3.0 
Groep 7 

Cito 3.0 
Groep 8 

Cito 3.0 
A en B in % 75% 52+39=91% 31+26=57% 46+25=71% 24+16=40% 20+35=55% 30+41=71% 

C in % 15% 9% 33% 25% 32% 28% 11% 

D en E in % 10% 0+0=0% 5+5=10% 4+0=4% 28+0=28% 13+4=17% 19+0=19% 

 
Algemeen: m.u.v. groep 6 scoren alle groepen boven het landelijk gemiddelde.  
 

Het volgen van de jaargroepen: 

Groep 3: constante scores, laten weer wat meer groei zien. 
Groep 4: constante scores. 

Groep 5: mooie groei zichtbaar t.o.v. voorgaande jaren. 
Groep 6: scores liggen beduidend lager dan voorgaande jaren op het M-moment.  

Groep 7: een nog wat wisselend beeld. T.o.v. vorig jaar wel wat teruggezakt, maar nog wel steeds een B-score. 

Groep 8: t.o.v. vorig jaar een beter scorende groep. Net op het landelijk gemiddelde.  
 

Het volgen van de leerlingen door de jaren heen: 
 

Groep 3: - 
Groep 4: scores zijn constant. Welk grotere C-groep. 

Groep 5: scores zijn constant op het M-moment. Iets grotere B-groep. 

Groep 6: scoren blijven constant t.o.v. vorig jaar. Geen leerlingen meer in de E, grote C en D-groep. 
Groep 7: zakken wat terug t.o.v. vorig jaar. Afname van de A-groep, grotere C, D, E groep. 

Groep 8: zakken op het gemiddelde wat terug. Geen leerlingen in E-groep, wel iets meer in de D-groep.  
 

Conclusie: 

- M.u.v. groep 6 scoren alle groepen boven het landelijk gemiddelde. 
- Grote C-groepen. En in de bovenbouw grote D-groepen.  

- Als we de leerlingen door de jaren heen volgen, zien we dat de scores wel wat afnemen naarmate ze in de hogere groepen komen.  
 

Acties: 
- Alle groepen scoren boven het landelijk gemiddelde. Er is geen directe actie vereist.  

Hoe zou onze rekencoördinator een ondersteunende rol kunnen hebben in het toch wat teruglopen van de resultaten in de bovenbouw?  

 
Aanvullingen/ opmerkingen team: 

Groepsbespreking nader te bepalen wat voor groep 6 nog nodig is . 
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Met ingang van schooljaar 2018-2019 is ervoor gekozen om geen cito toetsen meer bij kleuters af te nemen. De toetsen gaven ons te weinig “nieuwe”  inzichten en 
we vonden de afname niet des kleuters. We hebben besloten de toetsen alleen nog af te nemen in geval van twijfel over de voor tgang van een kind. De toets wordt 

dan als middel ingezet om de ontwikkeling van het kind nog wat verder en beter te onderbouwen.  
Deze gegevens worden dan ook niet langer in de schoolanalyse opgenomen.  

 

 

Algemene conclusie:  
- Op alle vakgebieden scoren we met onze groepen op of boven het landelijk gemiddelde. Onze scores zijn ruim voldoende tot goed, daar 

mogen we zeer tevreden over zijn. Wat opvalt is dat de C-groepen over het algemeen wel wat groter zijn, gezien onze huidige populatie 
en onze gemiddelde uitstroom is dit passend. Onze norm maakt dat we blijven streven om het hoogst haalbare uit onze leerlingen te 

halen en kritisch te blijven kijken naar het onderwijs dat we geven.  

 
Actiepunten algemeen:  

- Op welke wijze kunnen kartrekkers / coördinatoren helpend zijn om actiepunten vorm te geven.  
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Bijlage 2 
 

Spiegelrapportage 
 

 

RK Basisschool De Blokkendoos (04SV00) 
2019-2020 
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Uitleg 
Waarom deze spiegelrapportage  

Deze rapportage is de papieren versie van het Succes!Dashboard. Op dit dashboard kun je de antwoorden van de ‘brongroep’ spie gelen aan de antwoorden van andere 
responsgroepen. Spiegelinformatie kun je zien als 360 graden feedback. Waar je op het Succes!Dashboard de antwoorden kunt spi egelen aan één spiegelgroep biedt de 
spiegelrapportage je per rubriek direct inzicht in:  
 

- de antwoordschaal  

- de vraagitems  

- de succes!score per vraagitem per responsgroep 

- de gemiddelde rubriekscore van de school afgezet ten opzichte van het landelijk gemiddelde en het scholengroepgemiddelde  

 
Niet elke rubriek of vraag op het Succes!Dashboard bevat spiegelinformatie. Zie bijvoorbeeld de rubriek ‘Hoe ervaren kinderen  het aanbod?’ Een persoonlijke ervaring laat 
zich niet spiegelen, maar zien we wel als waardevolle feedback.  
Per vraag is steeds bepaald: 

- Wie zou deze vraag in ieder geval moeten kunnen beantwoorden? (de bron)  

- Wie zou deze vraag óók kunnen beantwoorden?  

 
In onderstaand voorbeeld is te zien dat de schoolleiding en de medewerkers alle vragen hebben beantwoord en ouders en leerlin gen op onderdelen bevraagd zijn. Ouders 
konden daarbij bovendien kiezen voor de antwoordmogelijkheid ‘weet ik niet’.  De school hee ft (nog) geen auditoren om feedback gevraagd, auditoren krijgen dezelfde 
vragen als de schoolleiding.  
  

 
Gebruik van deze rapportage Zoveel hoofden zoveel zinnen. Schoolleider A heeft minder met dashboards, schoolleider B minder m et rapportages. Met de  
Spiegelrapportage en het  Succes!Dashboard bieden we je twee mogelijkheden om de resultaten vanuit vragenlijsten zoveel mogel ijk in samenhang te analyseren.  
 
De Spiegelrapportage bied je daarnaast input voor bijvoorbeeld je managementrapportage. De bijlag e ‘Toelichting bij Inspectiestandaarden’ geeft bovendien voorbeeldtaal 
als het gaat om het formuleren van eigen kwaliteitsaspecten.  
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De succes!score  

Antwoorden van respondenten zijn vertaald naar een succes!score. Deze score vertelt je direct hoeveel procent positief heeft geantwoord en richt je dus op ‘succes’. 

Dat past veel meer bij het nieuwe denken in kwaliteitszorg. In dit nieuwe denken werk je vanuit eigen ambities in plaats vanu it ‘voldoen’ aan de basiseisen. Zie 

succes!scores niet als rapportcijfer of norm, maar als hulpmiddel om samen in gesprek te komen over wat jullie zien als succes.  
 

Het is erg belangrijk dat je ook richting teamleden vanuit deze insteek spreekt over de resultaten vanuit vragenlijsten. Geta llen roepen snel ‘goed-fout denken’ op. 
Door vanuit een groeigerichte benadering resultaten te bespreken, bevorder je als leidinggevende een onderzoekende houding bi j teamleden.   

Hoe we tot een succes!score komen  

In onze vragenlijsten werken we met verschillende antwoordschalen. Hieronder z ie je welke antwoordschalen we gebruiken en welke antwoordmogelijkheden we 
daarbij kunnen geven (dat kan verschillen). De antwoorden die meetellen voor de succes!score zijn oranje gearceerd.   

 
Antwoordschaal Antwoordmogelijkheden (oranje deel bepaalt succes!score)  

3-puntschaal Weinig Niet vaak, niet weinig Vaak 

5-puntschaal Erg ontevreden Ontevreden Niet tevreden, 

niet ontevreden 

Tevreden Erg tevreden 

 (Bijna) niet Een beetje Gaat wel Vaak Heel vaak  

10-puntschaal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Voor sommige scholen is werken met succes!scores soms nog lastig. Vooral bij vragen op een 10 -puntschaal kun je snel discussies krijgen over de vraag waarom ook 

het cijfer 7 niet wordt meegenomen in de berekening.  

We realiseren dat het benaderen van getallen vanuit een groeigerichte benadering op veel scholen nog een cultuuromslag vraagt. We houden hier in de doelgroep  

rapportages rekening mee door in geval van 10-puntvragen de scores weer te geven als gemiddelde.              

Tot slot  

Feedback die ons helpt om deze spiegelrapportage te verbeteren, is zeer welkom.  Laat ons dit weten via info@scholenmetsucces.nl  

  

mailto:info@scholenmetsucces.nl
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Responsoverzicht 

 Vragenlijst Respons (N) 

 
Leerlingen > Sociale veiligheid en  welbevinden 84 

 

Leerlingen > Onderwijskwaliteit  87 

 
Onderwijzend personeel* > Onderwijskwaliteit en tevredenheid  15 

 

Ouders 74 

 
Schoolleiding**  2 

 

Auditoren*** 0 

 
*  Deze vragenlijst is bedoeld voor leerkrachten en onderwijsassistenten.  
 ** Deze vragenlijst is bedoeld voor iedereen met leidinggevende taken 
 ***  Deze vragenlijst is identiek aan de vragenlijst voor Schoolleiding en wordt ingevuld door ‘auditoren’. De s chool(organisatie) bepaalt uiteraard zelf wie tot auditoren gerekend 

worden.  

 

De respons wordt bepaald door het aantal respondenten dat de vragenlijst volledig heeft ingevuld.  
 

In de dashboards en in de rapportages per doelgroep is per vraag af te lezen hoeveel respondenten een vraag hebben beantwoord. Dit kan verschillen, bijvoorbeeld 

omdat een respondent een vragenlijst niet volledig heeft ingevuld of omdat een respondent de vraag heeft beantwoord met ‘weet  ik niet’. De antwoordmogelijkheid 
‘weet ik niet’ is een non-respons.  
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1. Domein Onderwijsresultaten (OR)  

Standaard OR1 > Resultaten 

 

Rubriek: Leren kinderen voldoende?   

 

 
De score is het % respondenten dat deze 5-

puntvragen beantwoordde met “erg tevreden” en 
“tevreden”. 

     

Tevredenheid over hoe kinderen:      

uitgedaagd worden zich maximaal te 
ontwikkelen 

50 % - 100 % 81 % 88 % 

vooruitgaan met rekenen en taal 100 % - 100 % 82 % 76 % 

      

Schoolgemiddelde 75 % - 100 % 82 % 82 % 

Landelijk gemiddelde 69 % 94 % 82 % 79 % 85 % 

Bestuur gemiddelde 63 % - 85 % 82 % 89 % 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op spiegelscores die duidelijk afwijken. 
 

 Let bij een vraag op duidelijke verschillen tussen respondenten. Blijf uit 

goed-fout denken.  

 Vraag jezelf af: wat kunnen we daarvan leren?  

 En: waar wil ik dan graag op doorvragen?  
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2. Domein Onderwijsproces (OP)  

Standaard OP1 > Aanbod  

 
Rubriek: Hoe ervaren kinderen het aanbod?  

Deze vragen overstijgen de wettelijke eisen bij deze standaard. Die hebben betrekking op de voorwaarden voor een onderwijsaan bod dat kinderen goed voorbereid 
voor het vervolgonderwijs en de maatschappij. Deze vragen hebben als doel om na te gaan in hoeverr e kinderen het aanbod als motiverend ervaren.  

De wettelijke eisen worden bevraagd in de Checklist Voorwaarden (in ontwikkeling).  

 
 

De score is het % respondenten dat deze 3-
puntvragen beantwoordde met “vaak”.      

Kinderen krijgen vaak lessen die ze leuk vinden. - - 73 % - 42 % 

Kinderen ervaren bij lessen: ‘Hier leer ik van!’ - - - - 60 % 

Kinderen vinden het extra werk dat zij krijgen 

fijn om te doen. 
- - 71 % - 57 % 

      
De score is het % respondenten dat deze 5-

puntvragen beantwoordde met “best leuk” en 
“superleuk”. 

     

      
Kinderen vinden rekenen leuk. - - - - 66 % 

Kinderen vinden begrijpend lezen leuk. - - - - 51 % 

Kinderen vinden lezen leuk. - - - - 58 % 

Kinderen vinden taallessen leuk. - - - - 47 % 

Kinderen vinden Engels leuk. - - - - 74 % 

      

Schoolgemiddelde - - 72 % - 57 % 

Landelijk gemiddelde - - 63 % - 52 % 

Bestuur gemiddelde - - 62 % - 56 % 
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Standaard OP2 > Zicht op ontwikkeling  

Inzicht hebben in wat kinderen al kunnen en nog moeilijk vinden, is de kern. Het afstemmen daarop van aanbod en begeleiding i s het tweede aspect. De wettelijke 

eisen worden bevraagd in de Checklist Voorwaarden (in ontwikkeling).  
 
Rubriek: Hebben we kinderen goed in beeld?  

 
De score is het % respondenten dat deze 5-

puntvragen beantwoordde met “vaak” en “heel vaak”.      
Leerkrachten weten wat kinderen al kunnen en 

nog moeilijk vinden. 
100 % - 100 % 78 % 87 % 

Schoolgemiddelde 100 % - 100 % 78 % 87 % 

Landelijk gemiddelde 88 % 100 % 91 % 78 % 77 % 

Bestuur gemiddelde 84 % - 89 % 80 % 85 % 

 
Rubriek: Stemmen we goed af op verschillen tussen kinderen?  

 
De score is het % respondenten dat deze 5-

puntvragen beantwoordde met “vaak” en “heel vaak”.      
Kinderen krijgen werk dat past bij wat ze al 

weten en nog moeilijk vinden. 
100 % - 94 % 73 % 68 % 

Kinderen krijgen uitleg die niet te moeilijk en 
niet te makkelijk is. 

100 % - 94 % 77 % 68 % 

      

Schoolgemiddelde 100 % - 94 % 75 % 68 % 

Landelijk gemiddelde 79 % 100 % 88 % 73 % 60 % 

Bestuur gemiddelde 76 % - 87 % 76 % 68 % 
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Standaard OP3 > Didactisch handelen  

De eerste rubriek staat direct in relatie tot de wettelijke eisen bij deze standaard. Het gaat hier om basaal leerkrachtgedra g. De vragen uit de rubriek ‘Zorgen we dat 

kinderen zichtbaar leren?’ helpen scholen om te spiegelen op de mate waarin zij bevorderen dat kinderen regie ervaren over hun eigen leren.  
 
Rubriek: Geven we kinderen goed les?  

 
De score is het % respondenten dat deze 3-

puntvragen beantwoordde met “vaak”.      
Leerkrachten zorgen voor een actieve 

leerhouding. 
100 % - 88 % - - 

Leerkrachten bieden heldere uitleg. 100 % - 94 % 88 % 84 % 

Leerkrachten controleren begrip uitleg. 50 % - 88 % - 70 % 

Leerkrachten scheppen een taakgerichte 

werksfeer. 
100 % - 81 % - - 

Leerkrachten stimuleren ervaring van succes. 100 % - 93 % - - 

Leerkrachten stemmen af op verschillen in 

onderwijsbehoeften. 
100 % - 79 % - - 

Leerkrachten bieden passende uitdaging. 50 % - 80 % - - 

Leerkrachten benutten leertijd efficiënt. 50 % - 80 % - - 

Leerkrachten gebruiken informatie uit toetsen 

en observaties om onderwijs af te stemmen. 
100 % - 100 % - - 

Leerkrachten laten kinderen verwoorden wat zij 

geleerd hebben. 
0 % - 20 % - - 

      

Schoolgemiddelde 75 % - 80 % 88 % 77 % 

Landelijk gemiddelde 66 % 79 % 76 % 85 % 77 % 

Bestuur gemiddelde 62 % - 75 % 87 % 79 % 

 
Rubriek: Zorgen we dat kinderen zichtbaar leren?   

 
De score is het % respondenten dat deze 3-

puntvragen beantwoordde met “vaak”.      
Leerkrachten praten met kinderen over het goed 

met hun werk. 
0 % - 67 % - 48 % 

Leerkrachten praten met kinderen over wat al 
goed lukt en over wat ze nog moeilijk vinden. 

0 % - 67 % - 49 % 

Leerkrachten leren kinderen hoe ze iets het 

beste kunnen oefenen. 
50 % - 80 % - 68 % 
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Leerkrachten leren kinderen om zelf te kiezen of 
ze meer of minder uitleg nodig hebben. 

50 % - 53 % - 48 % 

Leerkrachten leren kinderen om zelf te kiezen of 
ze iets meer of minder gaan oefenen. 

50 % - 60 % - 46 % 

Leerkrachten leren kinderen om zelf opdrachten 

te kiezen die goed bij hen passen (niet te 
moeilijk, niet te makkelijk) 

50 % - - - 44 % 

Leerkrachten leren kinderen vooruitgang te 
verwoorden. 

50 % - 47 % - 49 % 

Leerkrachten leren kinderen om te verwoorden 
wat ze geleerd hebben. 

50 % - 80 % - 48 % 

Leerkrachten leren kinderen hoe ze iets het 

beste kunnen aanpakken. 
50 % - 73 % - 60 % 

Leerkrachten leren kinderen hoe ze meer vooruit 

kunnen gaan. 
50 % - 80 % - 53 % 

      

Schoolgemiddelde 40 % - 67 % - 51 % 

Landelijk gemiddelde 50 % 43 % 57 % - 52 % 

Bestuur gemiddelde 49 % - 56 % - 54 % 

Standaard OP4 > (Extra) ondersteuning   

De wettelijke eisen worden bevraagd in de Checklist Voorwaarden (in ontwikkeling). Denk daarbij aan wettelijke eisen rond het  werken met het 
ontwikkelingsperspectief.  

 
Rubriek: Hoe lukt afstemming als kinderen meer nodig hebben?   

 
De score is het % respondenten dat deze 10-

puntvragen beantwoordde met een score van 8-10.      
Hoe goed lukt het leerkrachten om begeleiding 

te bieden aan kinderen met … 
     

(extra) ondersteuningsbehoeften op het gebied 

van het leren? 
50 % - 69 % - - 

meer- en hoogbegaafdheid? 0 % - 50 % - - 

(extra) ondersteuningsbehoeften van kinderen 

met gedragsvragen? 
0 % - 56 % - - 

      

Schoolgemiddelde 25 % - 59 % - - 

Landelijk gemiddelde 45 % 56 % 42 % - - 

Bestuur gemiddelde 37 % - 45 % - - 
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Standaard OP5 > Samenwerking  

In de wettelijke eisen krijgt de samenwerking met ouders niet de plek die deze verdient. Goede samenwerking met ouders rond het kind heeft aantoonbare 
voordelen: 

- een hoger welbevinden  

- meer sociaal gedrag  

- een positieve leerhouding  

Daarom is de samenwerking met ouders een apart domein binnen de Succes!Spiegel, zie hoofdstuk 5.  

Standaard OP6 > Toetsing en afsluiting   

Hier stellen we alleen vragen ten aanzien van de wettelijke eisen over in onze checklist Voorwaarden. [In ontwikkelin g]  

  



 

 

64 

 

3. Domein Schoolklimaat (SK)  

Standaard SK1 > Veiligheid  

De wettelijke eisen gaan veel over (rand)voorwaarden en worden bevraagd in de Checklist Voorwaarden [in ontwikkeling].  

In onderstaande rubrieken staat de beleving van kinderen centraal ten aanzien van welbevinden en veiligheid.  

 
 
Rubriek: Hoe vinden kinderen het op school?  

 
De score is het % respondenten dat deze 10-

puntvragen beantwoordde met een score van 8-10. 
NB: de eerste vraag is een 5-punt vraag, score is % 

respondenten dat antwoordde met “heel veilig” en 
“veilig”  

     

Kinderen voelen zich veilig op school. - - - 93 % - 

Kinderen gaan graag naar school. - - - 66 % 69 % 

Kinderen vinden buiten spelen op het plein fijn. - - - 82 % 87 % 

Kinderen voelen zich veilig in de groep. - - - - 86 % 

Kinderen voelen zich veilig op de gangen. - - - - 83 % 

Kinderen voelen zich veilig op het plein. - - - - 85 % 

Kinderen voelen zich veilig tijdens het 
overblijven. 

- - - - 84 % 

      

Schoolgemiddelde - - - 80 % 82 % 

Landelijk gemiddelde - - - 78 % 76 % 

Bestuur gemiddelde - - - 79 % 84 % 

 

Rubriek: Hoeveel kinderen ervaren vervelende situaties op school?  

 
De score is het % respondenten dat deze 5-

puntvragen beantwoordde met “vaak”.      
In de klas is sprake van …      

pesten - - - - 0 % 

bang maken - - - - 0 % 

uitschelden - - - - 1 % 

pijn doen  - - - - 0 % 

spullen kapot maken - - - - 0 % 
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Buiten de klas is sprake van …      

pesten - - - - 0 % 

bang maken - - - - 0 % 

uitschelden - - - - 1 % 

pijn doen  - - - - 0 % 

spullen kapot maken - - - - 0 % 

      

Schoolgemiddelde - - - - 0 % 

Landelijk gemiddelde - - - - 4 % 

Bestuur gemiddelde - - - - 0 % 

Rubriek: Zorgt de school voor veiligheid op het plein?  

 
De score is het % respondenten dat deze 3-

puntvragen beantwoordde met “vaak”.      
Stellingen over buitenspelen op het plein      

Leerkrachten hebben snel door of iemand 
gepest wordt. 

- - 87 % - 49 % 

Leerkrachten letten goed op of kinderen zich 
aan de regels houden. 

- - 100 % 88 % 71 % 

Leerkrachten komen snel in actie als er iets 

vervelends gebeurt. 
- - 93 % 73 % 78 % 

Toezicht op het plein is goed geregeld. - - 87 % 65 % 71 % 

      

Schoolgemiddelde - - 92 % 76 % 68 % 

Landelijk gemiddelde - - 91 % 70 % 64 % 

Bestuur gemiddelde - - 90 % 73 % 70 % 
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Standaard SK2 > Pedagogisch klimaat  

Geen wettelijke eisen. De doelgroependashboards bieden ten aanzien van het pedagogisch klimaat waardevolle informatie die u b ijvoorbeeld kunt gebruiken om te 

bepalen in hoeverre sprake is van eigen kwaliteitsaspecten. In deze rapportage lichten wij de rubr iek toekomstgerichte vaardigheden uit.  
 

Rubrieken Pedagogisch klimaat Bevraagde responsgroepen 

Hoe is de groepssfeer?  Onderwijzend personeel, Ouders, Leerlingen* 
Hoe is het contact met de leerkracht?  Ouders, Leerlingen*  

Welke aandacht is er voor toekomstgerichte 
vaardigheden?  

Onderwijzend personeel, Leerlingen  

 

Rubriek: Welke aandacht is er voor toekomstgerichte vaardigheden?   

 
De score is het % respondenten dat deze 3-

puntvragen beantwoordde met “vaak”.      
Kinderen leren hun mening te verwoorden. - - 73 % - 57 % 

Kinderen leren voor zichzelf op te komen. - - 93 % - 52 % 

Kinderen leren om samen te werken. - - 100 % - 87 % 

Kinderen leren om te luisteren naar de mening 

van andere kinderen. 
- - 93 % - 78 % 

Kinderen leren om na te denken over zichzelf. - - 67 % - 40 % 

Kinderen leren nadenken over verschillen tussen 

mensen en landen. 
- - 53 % - 29 % 

Kinderen leren om problemen op te lossen. - - 80 % - 57 % 

Kinderen leren om zelfstandig te werken. - - 100 % - 85 % 

Kinderen leren om snel informatie op te zoeken. - - 31 % - 41 % 

Kinderen kunnen uitleggen waarom iets waar of 

niet waar is. 
- - 47 % - 47 % 

Kinderen leren werken met de computer, 

bijvoorbeeld omgaan met Word en PowerPoint.  
- - 46 % - 53 % 

Kinderen leren middelen als bijv. internet, 

WhatsApp, Facebook en YouTube verstandig te 

gebruiken. 

- - 23 % - 39 % 

Kinderen leren bij samenwerken om van elkaar te 

leren hoe je iets het beste kunt doen. 
- - 73 % - 54 % 

Kinderen leren bij samenwerken om problemen 

samen op te lossen. 
- - 100 % - 47 % 

Kinderen oefenen hoe ze beter kunnen 
samenwerken. 

- - 73 % - 63 % 
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Schoolgemiddelde - - 71 % - 56 % 

Landelijk gemiddelde - - 67 % - 58 % 

Bestuur gemiddelde - - 66 % - 60 % 
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4. Domein Kwaliteitszorg en ambitie (KA)  

Standaard KA1 > Kwaliteitszorg  

De wettelijke eisen gaan veel over (rand)voorwaarden en worden bevraagd in de Checklist Voorwaarden (in ontwikkeling).  

 

Standaard KA2 > Kwaliteitscultuur  

De wettelijke eisen gaan veel over (rand)voorwaarden en worden bevraagd in de Checklist Voorwaarden.   

De wettelijke eisen zijn voor een deel vrij abstract. In het operationaliseren van het begrip kwaliteitscultuur gaan we binne n de Succes!Spiegel uit van onder andere 

Peter Senge en het Concurrerende Waardenmodel van Quinn. Het begrip kwaliteitscultuur is  zodoende geconcretiseerd in vijf rubrieken.  
 
Rubriek: Hoe is de teamsfeer?  

 
De score is het % respondenten dat deze 10-

puntvragen beantwoordde met een score van 8-10.      
Teamleden hebben oog voor elkaars 

welbevinden. 
- - 79 % - - 

Teamleden ervaren onderlinge verbondenheid. - - 67 % - - 

Teamleden hebben vertrouwen in elkaar. - - 73 % - - 

Teamleden spreken waardering uit naar elkaar. - - 50 % - - 

      

Schoolgemiddelde - - 67 % - - 

Landelijk gemiddelde - 83 % 61 % - - 

Bestuur gemiddelde - - 58 % - - 

 

 
Rubriek: Hoe wordt het leiderschap ervaren? (Van de schoolleider/directeur)  

 
De score is het % respondenten dat deze 10-

puntvragen beantwoordde met een score van 8-10.      
Tevredenheid over …      

het contact met de schoolleider/directeur  - - 87 % 42 % - 

de aandacht voor het welbevinden van 

medewerkers 
- - 87 % - - 

de leidinggevende kwaliteiten  - - 100 % 33 % - 

de wijze van communiceren  - - 67 % 42 % - 

de coaching vaardigheden  - - 73 % - - 
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de kwaliteit van de feedback  - - 93 % - - 

de bereikbaarheid - - 100 % 59 % - 

      

Schoolgemiddelde - - 87 % 44 % - 

Landelijk gemiddelde - - 64 % 59 % - 

Bestuur gemiddelde - - 56 % 57 % - 
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Rubriek: Is werken vanuit ambitie cultuur?  

 
De score is het % respondenten dat deze 10-

puntvragen beantwoordde met een score van 8-10.      
De visie van de school is inspirerend. 50 % - 93 % - - 

De visie van de school leeft teambreed. 50 % - 60 % - - 

De visie van de school staat centraal tijdens de 
meeste teambijeenkomsten. 

50 % - 60 % - - 

Leerkrachten geven de visie van de school met 
succes handen en voeten in de klas. 

50 % - 71 % - - 

      

Schoolgemiddelde 50 % - 71 % - - 

Landelijk gemiddelde 45 % 13 % 50 % - - 

Bestuur gemiddelde 34 % - 50 % - - 

 
Rubriek: Is leren van en met elkaar cultuur? (Collectief leren)   

 
De score is het % respondenten dat deze 10-

puntvragen beantwoordde met een score van 8-10.      
Tijdens de teambijeenkomsten staat leren van 

en met elkaar centraal. 
- - 40 % - - 

Teamleden maken verschillen tussen elkaar 

bespreekbaar en benutten die. 
- - 20 % - - 

Het is cultuur om kritisch-opbouwend over de 

praktijk in elkaars groepen te spreken. 
- - 20 % - - 

Verschil van mening ziet dit team als kans om 

van elkaar te leren. 
- - 33 % - - 

Het lukt het team goed om ingezette 
veranderingen vol te houden. 

- - 27 % - - 

      

Schoolgemiddelde - - 28 % - - 

Landelijk gemiddelde - - 35 % - - 

Bestuur gemiddelde - - 33 % - - 
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Rubriek: Maken medewerkers werk van professionalisering? (Individueel leren)    

 
De score is het % respondenten dat deze 10-

puntvragen beantwoordde met een score van 8-10.      
Medewerkers stellen zichzelf uitdagende 

verbeterdoelen. 
0 % - 67 % - - 

Medewerkers nemen uit eigen beweging 
initiatief om die verbeterdoelen te bereiken. 

50 % - 73 % - - 

Medewerkers maken uit zichzelf bespreekbaar 
richting collega's wat goed gaat en niet goed 

gaat. 

0 % - 67 % - - 

Medewerkers vragen andere collega’s feedback 
om van hen te leren. 

0 % - 60 % - - 

Medewerkers informeren uit zichzelf naar wat 
collega’s doen om daarvan te leren. 

0 % - 67 % - - 

Algehele tevredenheid over de vakbekwaamheid 
van medewerkers.   

100 % - 93 % - - 

      

Schoolgemiddelde 25 % - 71 % - - 

Landelijk gemiddelde 36 % - 56 % - - 

Bestuur gemiddelde 22 % - 55 % - - 

 
 

NB: Ouders die bij de vraag naar hoe tevreden zij zijn over de vakbekwaamheid van de medewerkers lager scoorden dan een 8 kre gen vier aanvullende vragen. Die 
vind je in de ouderrapportage. Bij een lage waardering op dit item door ouders adviseren we om na te gaan hoe ouders scoorden bij deze aanvullende vragen.  

Standaard KA3 > Verantwoording en dialoog   

De wettelijke eisen gaan uitsluitend over (rand)voorwaarden en worden bevraagd in de Checklist Voorwaarden (in ontwikkeling).   
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5. Samenwerking met ouders  

Rubriek: Voelen ouders zich gezien en gehoord?  

 
De score is het % respondenten dat deze 10-

puntvragen beantwoordde met een score van 8-10.      
Ouders voelen zich welkom. 100 % - - 82 % - 

Ouders voelen zich serieus genomen. 100 % - - 69 % - 

De school gaat goed om met klachten en kritiek. 100 % - - 50 % - 

Ouders ervaren dat de school goede 

samenwerking met ouders belangrijk vindt. 
100 % - - 71 % - 

De school organiseert genoeg activiteiten waar 
ouders aan mee kunnen doen. 

100 % - - 67 % - 

      

Schoolgemiddelde 100 % - - 69 % - 

Landelijk gemiddelde 79 % 85 % - 69 % - 

Bestuur gemiddelde 59 % - - 69 % - 

 
Rubriek: Worden ouders goed geïnformeerd?    

 
De score is het % respondenten dat deze 10-

puntvragen beantwoordde met een score van 8-10.      
Tevredenheid over informatie over wat er op 

school gebeurt. 
100 % - - 60 % - 

Tevredenheid over de informatie over het kind. - - - 52 % - 

      

Schoolgemiddelde 100 % - - 56 % - 

Landelijk gemiddelde 77 % - - 58 % - 

Bestuur gemiddelde 78 % - - 60 % - 

 
Rubriek: Is samenwerking met ouders gericht op partnerschap?    

 
De score is het % respondenten dat deze 10-

puntvragen beantwoordde met een score van 8-10.      
Leerkrachten gebruiken doelbewust kennis van 

ouders om goed af te stemmen op kinderen. 
- - 93 % 52 % - 
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Leerkrachten vragen ouders actief naar hun 
mening over de beste aanpak voor het kind. 

- - 87 % 38 % - 

Leerkrachten geven ouders inzicht in de manier 
van werken in de groep. 

- - 73 % 51 % - 

Leerkrachten vragen ouders naar hun mening 

over hoe dingen beter kunnen. 
- - 47 % 26 % - 

      

Schoolgemiddelde - - 75 % 42 % - 

Landelijk gemiddelde - - 58 % 47 % - 

Bestuur gemiddelde - - 55 % 51 % - 

 

 

Toelichting Inspectiestandaarden  

inclusief voorbeelden eigen kwaliteitsaspecten 

 

Domein Onderwijsresultaten (OR)  

 

Standaarden Onderwijsinspectie Wettelijke eisen 

1. Leerresultaten (OR1 Voldoende eindresultaten Nederlandse taal en 

Rekenen en Wiskunde conform nieuwe norm: 
percentages 1F en 1S passend bij schoolweging. Zie 

dit als minimumnorm.  
2. Sociale en maatsch. competenties (OR2)  

 

Geen 

3. Vervolgsucces (OR3).  

 

Geen 

Voorbeelden eigen kwaliteitsaspecten 

 De school heeft verwachtingen geformuleerd over de eindresultaten die leerlingen kunnen bereiken op basis van de kenmerken va n de leerlingen.  

 De school maakt in haar analyses inzichtelijk welke leergroei zij bereikt bij leerlingen.  

 De school heeft meetbare doelen geformuleerd voor andere ontwikkelingsgebieden dan taal en rekenen.  

 De school heeft concrete doelen geformuleerd m.b.t. sociale en maatschappelijke competenties 

 De school maakt inzichtelijk dat zij deze doelen ook bereikt .  

 De school maakt inzichtelijk hoe haar uitstroomadvies aansluit bij het vervolgsucces . 
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Domein Onderwijsproces (OP) 

 
Standaarden Onderwijsinspectie Wettelijke eisen 

1. Aanbod (OP1) Het aanbod bereidt kinderen voor op vervolgonderwijs en 

samenleving.  
2. Zicht op ontwikkeling (OP2)  

 

De school volgt de ontwikkelingen van de kinderen met als 

doel dat aanbod en begeleiding afgestemd worden op hun 
onderwijsbehoeften.  

3. Didactisch handelen (OP3).  

 

Het didactisch handelen van de leraren stelt leerlingen in 

staat tot leren en ontwikkelen.  

4. (Extra) ondersteuning (OP4) Leerlingen die structureel en onderwijsaanbod nodig 

hebben op een ander niveau dan de leeftijdsgroep 
ontvangen een passend aanbod, ondersteuning en/of 

begeleiding, passend bij hun mogelijkheden, inzichtelijk 

gemaakt in een ontwikkelperspectief.  
5. Samenwerking (OP5) De school werkt samen met relevante partners om het 

onderwijs voor haar leerlingen vorm te geven. Zie domein 
Samenwerking met ouders.  

6. Toetsing en afsluiting (OP6) De toetsing en afsluiting verlopen zorgvuldig. 

 
 

 
 

Voorbeelden eigen kwaliteitsaspecten 

 De school heeft verwachtingen geformuleerd over de eindresultaten die leerlingen kunnen bereiken op basis van de kenmerken va n de leerlingen.  

 De school maakt in haar analyses inzichtelijk welke leergroei zij bereikt bij leerlingen.  

 De school heeft meetbare doelen geformuleerd voor andere ontwikkelingsgebieden dan taal en rekenen.  

 De school heeft concrete doelen geformuleerd m.b.t. sociale en maatschappelijke competenties  

 De school maakt inzichtelijk dat zij deze doelen ook bereikt .  

 De school maakt inzichtelijk hoe haar uitstroomadvies aansluit bij het vervolgsucces. 

 

Domein Schoolklimaat (SK)  

 

Standaarden Onderwijsinspectie Wettelijke eisen 

1. Veiligheid (SK1) Schoolleiding en leraren zorgen voor een veilige omgeving 
voor leerlingen. 
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2. Pedagogisch klimaat (SK2)  

 

Geen wettelijke eisen.  
De school heeft een ondersteunend (en uitdagend) klimaat.   

 
 

Voorbeelden eigen kwaliteitsaspecten 

 De school heeft beleid ontwikkeld over hoe de school kinderen om leert gaan met sociale media.  

 De school heeft preventieve maatregelen getroffen om het welbevinden van kinderen te vergroten.  

 De school stemt het veiligheidsbeleid en/of het beleid rond sociale media af met betrokkenen buiten de school.  

 De school hanteert gedragsregels voor leerlingen en leraren  

 Leerlingen praten en denken mee over het realiseren van een positief leefklimaat  

 Leraren tonen voorbeeldgedrag  

 De school zorgt voor oefensituaties om leerlingen te begeleiden bij de ontwikkeling van sociale en maatschappelijke competent ies  

 De inrichting van het gebouw en de klassen draagt bij aan een ondersteunend en uitdagend klimaat  
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Domein Kwaliteitszorg en ambitie (KA)  

 

Standaarden Onderwijsinspectie Wettelijke eisen 

1. Kwaliteitszorg (KA1) Bestuur en school hebben een stelsel van kwaliteitszorg 
ingericht en verbeteren op basis daarvan het onderwijs 

2. Kwaliteitscultuur (KA2)  

 

Het bestuur en zijn scholen kennen een professionele 
kwaliteitscultuur en functioneren transparant en integer.  

De school heeft een ondersteunend (en uitdagend) klimaat.   

3. Verantwoording en dialoog (KA3) Het bestuur en zijn scholen leggen intern en extern 
toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen 

en resultaten en voeren daarover actief een dialoog.  
 

Voorbeelden eigen kwaliteitsaspecten 

 De school hanteert ambitieuze doelen die passen bij de maatschappelijke opdracht.  

 Stakeholders en onafhankelijke deskundigen worden betrokken bij de evaluaties.  

 Er is sprake van een strategische financiële planning die de ambitie van de school ondersteunt.  

 De schoolleider creëert draagvlak voor visie en ambitie. Personeelsleden kennen deze visie en ambitie en staan daar volledig achter.  

 Het onderwijsconcept wordt met enthousiasme uitgedragen door de leraren.  

 Er is merkbaar sprake van een feedbackcultuur.  

 Er is merkbaar sprake van een cultuur gericht op continue verbetering.  

 In de samenwerking tussen teamleden staat onderzoek naar de impact op het leren van leerlingen centraal.  

 Er is een actieve dialoog met de stakeholders/de omgeving over ambities en resultaten  

 

 


