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Voorwoord 

 
Op Aeresteijn wordt kwaliteitszorg altijd gekoppeld aan schoolontwikkeling. Alle 

ontwikkelprojecten waar de school aan werkt, worden geplaatst in de kwaliteitszorgcyclus 

van plannen, uitvoeren, evalueren, vastleggen (borgen of verbeteren) en daar waar nodig 

bijstellen. De basis van de kwaliteit ligt op Aeresteijn in het primaire proces. We maken 

hiervoor gebruik van de PDCA-cyclus van Deming. Het cyclische karakter garandeert dat de 

kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht is.  

 

De vier activiteiten in de kwaliteitscirkel van Deming zijn: 

- PLAN: Kijk naar huidige werkzaamheden en ontwerp een plan voor de verbetering 

van deze werkzaamheden. Stel voor deze verbetering doelstellingen vast. 

- DO: Voer de geplande verbetering uit in een gecontroleerde proefopstelling. 

- CHECK/STUDY: Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de 

oorspronkelijke situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen. 

- ACT: Bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten bij CHECK. 

 
De PDCAcirkel is een reeks van activiteiten die worden uitgevoerd met als doel verbetering 
van de kwaliteit.  
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Kwaliteitszorg schoolniveau  

Aeresteijn monitort haar kwaliteit op tenminste onderstaande beleidsterreinen. De Katern 

Opbrengsten is de rapportage van de onderdelen opbrengsten en onderwijs behoeften 

leerlingpopulatie.  

 

De keuze van de beleidsterreinen voor kwaliteitszorg heeft gevolgen voor de inrichting van 
het schoolplan. 
 

 

Schooljaar 2016-

2017 

 

Schooljaar 2017-

2018 

 

Schooljaar 2018-

2019 

 

Schooljaar 2019-

2020 

 

Opbrengsten 

 

 

Opbrengsten 

 

Opbrengsten 

 

Opbrengsten 

 

Pedagogisch/didacti

sch handelen 

 

Pedagogisch/didacti

sch handelen 

 

Pedagogisch/didacti

sch handelen 

 

Pedagogisch/didacti

sch handelen 

 

Onderwijsbehoeften 

leerlingenpopulatie 

 

Onderwijsbehoeften 

leerlingenpopulatie 

 

Onderwijsbehoeften 

leerlingenpopulatie 

 

Onderwijsbehoeften 

leerlingenpopulatie 

 

Schoolklimaat 

 

Schoolklimaat 

 

Schoolklimaat 

 

Schoolklimaat 

 

Aanbod 

Tijd 

Afstemming 

 

Aanbod 

Tijd 

Afstemming 

 

Aanbod 

Tijd 

Afstemming 

 

Aanbod 

Tijd 

Afstemming 

 
Veiligheid leerlingen 

 

Veiligheid leerlingen 

en personeel 

 

Veiligheid leerlingen 

 

Veiligheid leerlingen 

en personeel 

 

Tevredenheid: 

Leerlingen, ouders 

en personeel 

 

Tevredenheid: 

Leerlingen, ouders 

en personeel 

 

Tevredenheid: 

Leerlingen, ouders 

en personeel 

 

Tevredenheid: 

Leerlingen, ouders 

en personeel 

 

Functionerings- en 

beoordelingsgesprek 

 

Functionerings- en 

beoordelingsgesprek 

 

Functionerings- en 

beoordelingsgesprek 

 

Functionerings- en 

beoordelingsgesprek 
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Opbrengsten  

Eindopbrengsten en tussenopbrengsten cognitief en sociaal emotioneel  

- Resultaten meten met genormeerde toetsen  

- Vergelijken met vergelijkbare scholen en ambitie doelen 

- Analyseren  

- Beslissingen nemen (borgen of verbeteren) 

- Verbeterpunten opnemen in dit katern, schoolplan en jaarplan  

 

Zie hoofdstuk Katern opbrengsten hoofdstuk 3, 4 en 5  

 

Pedagogisch/didactisch handelen  
- Beoordelen kwaliteit van pedagogisch didactisch handelen aan de hand van een kijkwijzer 
- Analyseren  
- Beslissingen nemen (borgen of verbeteren).  
- Verbeterpunten opnemen in schoolplan en jaarplan  
 
Bron: Lesobservaties + E-Loo rapportage analyse pedagogisch/ didactisch handelen van 
startbekwaam naar basisbekwaam en van basisbekwaam naar vakbekwaam 
(Competentiethermometer). 
 
Onderwijsbehoeften leerlingenpopulatie  
Het gaat het erom dat de school vaststelt wat de kenmerken zijn van de leerlingen, en dat zij 
daaraan consequenties verbindt voor (o.a.) het lesprogramma.  
Onder kenmerken leerlingenpopulatie valt o.a: 

- Leerlingaantallen  

- Gewichten leerlingen  

- Onderwijsbehoeften van de leerling populatie  

- Passende adviezen  

- Uitstroom na 3 jaar VO  

 
Wat zeggen deze gegevens over het aanbod welke consequenties verbindt de school  

- Beslissingen nemen (borgen of verbeteren) 

- Verbeterpunten opnemen in het schoolplan en jaarplan  

 
Zie hoofdstuk Katern opbrengsten hoofdstuk 1,2, 6 en 7  
 

Tevredenheid  
Het bevragen van ouders/leraren en leerlingen (zowel algemeen als specifiek op het gebied 
van sociale veiligheid) gaat bovenschools-gecoördineerd worden vanaf schooljaar 2017-
2018. 
We gaan werken met de enquêtes van Vensters. 
De medezeggenschapsraad nodigt iedere vergadering ouders en medewerkers uit om met 
hen te praten over school, hun bevindingen, tips en tops. 
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Kwaliteit medewerkers 
Om de kwaliteit van de medewerkers te monitoren worden de volgende gegevens 
verzameld: 

- Verslagen Persoonlijk Leerplanontwikkelingsgesprekken, voortgangsgesprekken, 

functionerings- en toekomstgesprekken. 

- Vlootschouw n.a.v. klassenconsultaties aan de hand van E-Loo m.i.v. 2018-2019 

- Door middel van flitsbezoeken beoordelen we de betrokkenheid van de leerlingen.  

- Analyse van de pedagogische en didactische vaardigheden door al het 

bovengenoemde combineren met de cito-resultaten.  
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Hoofdstuk 1  Leerlingenpopulatie 
 
In hoofdstuk 1 en 2 gaat het erom dat de school vaststelt wat de kenmerken zijn van de 
leerlingen, en dat zij daaraan consequenties verbindt voor (o.a.) het lesprogramma en 
beslissingen neemt tot borgen of verbeteren.  

        

 Groep  

Kenmerken 1 2 3 4 5 6 7 8 TOT 

Aantal leerlingen 2016-2017 
Op 1-10-2016 

31 23 41 21 47 33 44 28 268 

Aantal leerlingen 2017-2018 
Op 1-10-2017 

19 40 28 42 22 43 32 45 271 

Aantal leerlingen 2018-2019 
Op 1-10-2018 

23 32 42 27 42 24 40 32 262 

 
Gewichtenleerlingen 

 Totaal aantal gewichtenleerlingen Percentage 
gewichtenleerlingen 

2016-2017 3 1,1% 

2017-2018 
 

7 2,6% 

2018-2019 8 (5 x  0,3 en 3 x 1,20) 3,3 % 
 
VVE school  

JA NEE 

 
 

x 

 
Kleuterverlenging 

Jaar Aantal 
leerlingen 
Groep 3 (1) 

Aantal  
Zittenblijvers 
in 3 
(2) 

Totaal= kolom 
1-2 
(3) 

Aantal 
leerlingen op  
1-okt 7 jaar of 
ouder (4) 
(buiten kolom 
2) 

% percentage* 
(kolom 4 :3 
x100) 

2017  1-10 28 0 28 2** 4% 

2018  1-10 42 4 38 0 0% 

2019  1-10 34 5 29 2 7% 

 * De inspectienorm voor kleuterverlenging is <12% 
** Eén leerling is ingestroomd in 2016-2017 (afkomstig uit Syrië) en dus geen 
kleuterschoolverlenger. 
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Doublure groep 3 t/m 8 

Jaar Aantal 
Lln  

Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Totaal % * 

2015-
2016 

214 2      2 0,9% 

2016-
2017 

217   2     0,9% 

2017-
2018 

212 4 2  1   7 3,3% 

2018-
2019 

209 5 1     6 2,9% 

* De inspectienorm voor doublure is <3% 
 
Hoeveel procent van de kinderen zijn te oud op 1 oktober? 

Jaar Totaal 
lln  

Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

2017-
2018 

271 0 2 
7,1% 

6 
14,3% 

2 
9,1% 

9 
22% 

9 
27,3% 

13 
29,5% 

2018-
2019 

262 2 
6 % 

2 
7% 

5 
15% 

6 
14% 

2 
8% 

9 
22% 

9 
28% 

Tip in 2018-2019 te oud in groep 3 wanneer je voor 1 oktober 2011 geboren bent. 
 
 
Overzicht toetsgegevens najaarsleerlingen gr 2 juni 2019 

Ll gr 

2 

gebo

ren 

tusse

n 1-

10 

en 

31-

12 

2013 

Fone

misc

h 

Bew

ustzij

n  

gr 2E 

aant

al 

pnt 

 

Lette

r 

Kenn

is 

Aant

al 

 

Kleur

enTo

ets 

Aant

al 

sec. 

20-

25 

sec is 

vold 

 

CITO 

Taal 

voor 

Kleut

ers 

M2-

E2 

Fles 

Proef 

E. 

Verv

aet 

 

Schrij

fProe

f 

 

E.  

Verv

aet 

 

Lees 

Proef 

E.  

Verv

aet 

 

Wel 

Bevi

nden

/ 

Zelfv

ertro

uwe

n/  

 Soc - 

emo 

ontw 

Exec

utiev

e 

vaar

digh. 

DMT 

gr3 

M3 

DMT 

Gr3 

E3 

Vaar

digh

eids 

Groe

i 

M3-

E3 
DMT 

 

1.M

vdJ 

14 20 20 IV - 

II 

onv onv - onv onv    

2. 

GvK 

20 16 26 II  vold onv - onv onv     

3. 

SR-A 

15 11 19 III - 

III 

onv onv onv onv onv    

4.  

SH 

18 7 20 IV- 

IV 

vold onv vold onv onv    

5. 

EC 

 

13 4 30 V–V- - onv - onv onv    

6.M

dGr 

16 6 24 III- V onv onv - onv onv    
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9. 

RvE 

17 

 

7 24 III - 

II 

onv V V G vold    

10. 

QR 

12-

11-

2012 

18 21 22 III- 

IV 

onv onv - V vold    

Leerlingen 1 t/m 6 blijven schooljaar 2019-2020 in groep 2. Zijn vooral sociaal-emotioneel nog niet 

toe aan groep 3. Faalangstig en geen plezier bij verplichte opdrachten. Geen interesse in het leren 

lezen. Deze ll hebben we geprobeerd wel te prikkelen en uit te dagen om mee te doen met 

voorbereidende taal/lees oefeningen: fonemisch bewustzijn, uitbreiding woordenschat, zinsbouw, 

letterkennis. 

 BOUW! Is ingezet voor 11 ll die wel doorgaan naar gr 3.  

 

 

 
 

Leerlin

gen 

groep 3 

gebore

n 

tussen 

1-10 en 

31-12 

2012 

Fonemi

sch 

Bewust

zijn  

gr 2E 

aantal 

pnt 

 

Letter 

Kennis 

Aantal; 

letters 

 

CITO 

Taal 

voor 

Kleuter

s 

Kleuren 

Toets 

Aantal 

sec 

20-25 

sec is 

vold 

 

Fles 

Proef 

E. 

Vervae

t 

 

Schrijf 

Proef 

E.  

Vervae

t 

 

Lees 

Proef 

E.  

Vervae

t 

 

DMT  

gr 3 

M3 

 

DMT  

gr 3 E3 

Vaardig

heids 

Groei 

M3-E3 
DMT 

 

1.Mvd

Pl 

20 25 I+ M2 19 V V G 17 II  41 I 24  

 

2.MR 15 10 III M2 

III E2 

- - onv onv 5  V-  - 8  V-  3 

3.LH 18 24 II M2 20 G G G 9 V -  20 III 11 

 

4.RN 17 

 

24 IV M2 

II – E2 

18 - - - 10 IV   14 IV 4 

5.LHo 20 21 III M2 

I E2 

18 onv V V 10 IV 17 IV 7 

6.MZ

w 

8 7 V M2 

III E2 

- - onv onv 6 V- -  7 V- 1 

7.StH 19 22 III M2 

III E2 

33 

 

onv G G 10 IV -  21 III 11 

8.KK  22 30 II M2 - - G G I+  I 6 

 

9.F Kl 23 19 

 

I+ M2 

 

12 

 

- - - II  I 22 

 Leerlingen 2, 5, 6 zullen doubleren in groep 3. 
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Wat zijn de resultaten van de zittenblijvers op de middentoetsen cito in vergelijking van vorig 
jaar met nu? 

Leerling DMT midden 
2018-2019 

Spelling 
midden 
2018-2019 

Rekenen 
midden 
2018-2019 

Begrijpend 
lezen midden 
2018-2019 

Aanvullend 
onderzoek 

Lln 1 uit 
groep 3 

IV-I 
 

IV-I 
 

V-  - II 
 

x  

Lln 2 uit 
groep 3 

V- - V IV –III 
 

IV – II 
 

x ADHD 
diagnose 

Lln 3 uit 
groep 3 

V – I 
 

IV – III 
 

V – II 
 

x  

Lln 4 uit 
groep 3 

V- - IV V – II 
 

IV – I 
 

X  Vermoeden 
dyslexie 

LLn 1 uit 
groep 4 

IV – III 
 

II – I 
 

V – I 
 

II 
 

 

Lln 2 uit 
groep 4 

V – III 
 

IV – II 
 

V – II 
 

I + 
 

 

Lln 1 uit 
groep 6 

IV – II 
 

V- - III 
 

V – II 
 

II 
 

 

 

• Leeftijd van de kinderen; alle leerlingen zijn jong: passen ze nu beter in de groep? 

Situatie in maart: De drie leerlingen van groep drie passen prima in de huidige 
groepen 3. Eén lln. past ook goed in de groep 3 maar heeft wat meer moeite zich te 
focussen. Binnenkort is er overleg met ouders n.a.v. het onderzoek.  
Ook de twee leerlingen van groep 4 zitten goed in hun vel in de huidige groep 4.  

• Hoe gedragen ze zich in de groep? Sluiten ze aan, spelen ze met deze kinderen? 

Passen ze zich aan, aan de norm (socialisatie)? 

Ze spelen met klasgenootjes en hebben allen meer zelfvertrouwen. 

 

• Laten de methodetoetsen eenzelfde beeld zien? 

 

• Hoe is het met hun betrokkenheid tijdens de basisvaardigheden/ Hoe is dat ten 

opzichte van hun betrokkenheid bij andere vakken? Zijn er verschillen? 

 

• Welke conclusie trek je met betrekking tot kwalificatie, dus kennis en vaardigheden 

conform de groep waarin ze nu functioneren?  

Situatie in maart: Op de M-toetsen hebben ze de vaardigheidsgroei behaald.  
Voor twee leerlingen bekijken we of een onderzoek naar dyslexie nodig is. 
 

• Hoe gaat het met hun welbevinden?  

Situatie in maart: Ze hebben meer zelfvertrouwen en staan steviger in de schoenen. 
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• Kun je tot nu toe zeggen of het zittenblijven zinvol is geweest?  

Situatie in maart: Het is zeker zinvol geweest voor de zittenblijvers in groep 3 en 4 

om de basisvaardigheden beter onder de knie te krijgen.  

Dezelfde vragen beantwoord n.a.v de eindtoetsen. Het eerste getal is de eindtoets van 2017-

2018, het tweede getal is de middentoets van 2018-2019, het derde getal is de eindtoets van 

2018-2019 

Leerling DMT eind 
2018-2019 

Spelling eind 
2018-2019 

Rekenen eind 
2018-2019 

Begrijpend 
lezen eind 
2018-2019 

Aanvullend 
onderzoek 

Lln 1 IvdH 
uit groep 3 

   V_  IV     IV 
 

III    II      V 

 

V       I      I 

 

x  

Lln 2  PL 
uit groep 3 

V     I        I+ V-     III      III 

 

V-      II 

 

x  

Lln 3 MV 
uit groep 3 

V-     V 
 

V-      III      II V – II 
 

x AD(H)D  
Vermoeden 
dyslexie 

Lln 4  AW 
uit groep 3 

IV       I        I+ V-      I        III 

 

V-        II 

 

X   

LLn 1 IvdH 
uit groep 4 

IV – III       
 

III       I 
 

V-     I    
 

 -        II       II 
 

Onderzoek 
rekenen, 
vermoeden 
dyscalculie 

Lln 2  EL 
uit groep 4 

IV     III      III 
 

IV – II 
 

V-     II         I 
 

III 
 

 

Lln 1 LV 
uit groep 6 

III 

 

V- - III 
 

IV      II 

 

IV        II 
 

 

 

• Leeftijd van de kinderen; alle leerlingen zijn jong: passen ze nu beter in de groep? 

Ook de leerling in gr 6 sluit goed aan bij de huidige groep. 

 

• Hoe gedragen ze zich in de groep? Sluiten ze aan, spelen ze met deze kinderen? 

Passen ze zich aan aan de norm (socialisatie)? Alle kinderen hebben aansluiting in de 

groep en spelen met klasgenoten. 

 

• Laten de methodetoetsen eenzelfde beeld zien? 

 

• Hoe is het met hun betrokkenheid tijdens de basisvaardigheden/ Hoe is dat ten 

opzichte van hun betrokkenheid bij andere vakken? Zijn er verschillen? 

 

• Welke conclusie trek je met betrekking tot kwalificatie, dus kennis en vaardigheden 

conform de groep waarin ze nu functioneren?  
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Bij een leerling in groep 3 is ADD gediagnosticeerd en er is vermoeden van dyslexie. De 
groei van technisch lezen is onvoldoende. 
Bij een leerling in groep 4 is onderzoek gedaan naar de rekenproblematiek.  Het 
onderwijsaanbod zodanig aangepast dat ze inmiddels goede resultaten heeft t.a.v. 
rekenen. 
 

• Hoe gaat het met hun welbevinden?  

Situatie juli 2019: De twee leerlingen van groep 4 zitten goed in hun vel in de huidige groep 4 

en hebben meer zelfvertrouwen. 

 

• Kun je tot nu toe zeggen of het zittenblijven zinvol is geweest?  

   

Ook volgend jaar zullen we deze kinderen blijven volgen om het effect van het zittenblijven 

na twee jaar te monitoren. 

 
 

- Analyse positieve ontwikkelingen: 

- De school heeft een volwaardige plek in het dorp voor wat betreft het 

onderwijsaanbod. De leerlingaantallen en prognoses voor de toekomst zijn 

conform demografische ontwikkelingen.  

- Jaarlijks wordt er een informatieavond en open ochtend georganiseerd voor 

nieuwe ouders om de ouders kennis te laten maken met de school en het 

onderwijsaanbod. Hierbij wordt intensief samengewerkt met ouders en leerlingen. 

Een ouder vertelt waarom er gekozen is voor Aeresteijn en leerlingen van groep 8 

maken een quiz. Tevens verzorgen zij de rondleidingen op de open ochtend. 

- De school voert een actief beleid om ouders te betrekken als educatief partner. Zo 

vervullen ouders taken als biebouder, computerouder, leesouder, techniekouder, 

het begeleiden van groepjes bij buitenschoolse activiteiten, een groepje 

begeleiden bij Talentenmiddagen en het bezoeken van Theatersteijn. Ouders 

worden daar waar kan betrokken bij de beslissingen, die genomen moeten worden 

als we af moeten wijken van het reguliere onderwijsaanbod. In het schooljaar 

2018-2019 hebben ouders ook geparticipeerd tijdens ouderavonden in aanloop 

naar het nieuwe schoolplan en de wijziging van de schooltijden. 

- De schoolwebsite is actueel en wordt komend schooljaar vernieuwd. Het besef dat 

de site een zeer belangrijk medium van communicatie is, wordt onderkend door 

directie en team. Het actueel houden van alle hierop vermelde informatie is 

onderdeel van het communiceren met leerlingen, ouders/verzorgers en 

geïnteresseerden. Daarnaast beheert de school een Facebookpagina, waardoor 

gesproken kan worden van een actief netwerk. Ook een aantal groepen beschikt 

over een besloten pagina waarop foto’s en berichten van verschillende activiteiten 

worden geplaatst. 
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- Wekelijks geeft de school een nieuwsbrief uit voor ouders en betrokkenen. In de 

brief worden ouders geïnformeerd over komende schoolactiviteiten en externe 

organisaties kunnen hierin informatie plaatsen die aansluit bij de doelgroep. D.m.v. 

het digitale systeem, aangeboden door een enthousiaste ouder, kan deze 

nieuwsbrief op alle devices geopend worden. Hij is overzichtelijk en werkzaam. 

- De jaaragenda is continu beschikbaar voor ouders. Deze wordt digitaal 

aangeboden via Google. 

- We hebben meerdere aanbieders uitgenodigd, die all-in one systemen aanbieden 

om communicatie tussen ouders en school te verbeteren (Socialschools, 

basisonline, Schoudercom). Bij de presentaties was een ouderraadslid aanwezig. 

We gaan over tot aanschaf van Schoudercom.  

 

- Aeresteijn is een school midden in het dorp. We werken samen met de 

verschillende sportverenigingen, kerk, muziekvereniging, scouting, 

verzorgingstehuis, dorpsraad, ontwikkelingswerk, Rotary, de plaatselijke winkeliers 

en vluchtelingenwerk. 

- Basisschool, kinderopvang, peuterspeelzaal, VSO, TSO en BSO zit allemaal bij 

elkaar. Inmiddels zijn er stappen gezet richting het vormen van een IKC. Zo hoeven 

ouders nog maar één keer een ziekmelding door te geven, intern wordt dit 

opgevangen. Ook is er overleg over passend aanbod voor kinderen (te denken aan 

vervroegd of uitgesteld kleuteren). 

We oriënteren ons op een traject tot IKC conform gemeentelijk beleid: 

http://www.nieuwkoop.nl/document.php?m=74&fileid=262861&f=aa21e3f58948

a6107eb2c892b63e399c&attachment=0 

Onder begeleiding van Angelique Sterken van de MO -groep. Ook is er overleg 

gevoerd met een andere aanbieder.  

- Twee keer per jaar wordt er een avond georganiseerd waarop nieuwe ouders 

kennis kunnen maken met de directie, het MT en andere nieuwe ouders. Tevens is 

de aanmeldingsprocedure geüpdatet in het kader van AVG, passend onderwijs en 

onze eigen organisatie. 

- Aeresteijn is een ruime school, met voldoende speelruimte rondom het gebouw. 

Dankzij onze eigen huishoudelijke dienst is de school keurig schoon.  

- In groep 8 wordt gewerkt met een Raad van Kinderen. De school is hierdoor in 

verbinding met een bedrijf in de buurt, waarbij kinderen aan de slag gaan met een 

actueel dilemma. 

- In het schooljaar 2018-2019 is er hard gewerkt aan de visieontwikkeling. In de PLG 

“Leren leren door eigenaarschap’ is onderzocht of het gedachtegoed van Covey bij 

ons past. De PLG heeft aan het einde van het jaar een verslag geschreven en de 

actiepunten zijn opgenomen in het schoolplan. 

 

http://www.nieuwkoop.nl/document.php?m=74&fileid=262861&f=aa21e3f58948a6107eb2c892b63e399c&attachment=0
http://www.nieuwkoop.nl/document.php?m=74&fileid=262861&f=aa21e3f58948a6107eb2c892b63e399c&attachment=0


 14 

Analyse negatieve ontwikkelingen: 
- Wij zijn de enige school in het dorp en ouders zijn aangewezen op onze school. Er 

is hierdoor geen sprake van concurrentie. 

- We moeten scherp blijven op het bieden van uitdagingen. Kinderen die meer aan 

kunnen moeten we voorzien in hun behoeften. 

- Het schoolgebouw is oud en de onderhoudskosten; energielasten zijn hoog. 

Planning voor nieuwbouw zie: Strategisch plan voor huisvesting en onderwijs 

primair onderwijs (site gemeente Nieuwkoop). Eind 2020 moet de locatie van de 

nieuwe school bekend zijn. 

- Volgens de huidige gewichtenregeling zijn wij een categorie 1 school. Wij blijven 

constateren dat onze populatie niet past onder de categorie 1 school. 

- Groot aantal leerlingen met behoefte aan extra zorg. 

Beslissingen en plan van aanpak:  
- Een vervolgstap voor het vormen van een IKC is het in kaart brengen van de 

onderwijsbehoeften en leerlingkenmerken van kinderen op de kinderopvang en de 

peuterspeelzaal. Er wordt gekeken welke kinderen opvallen, of zij regulier in 

kunnen stromen in groep 1 en of er specifieke onderwijsbehoeften zijn. 

 

 
 
Analyse m.b.t doorstroming in 8 jaar, situatie in 2018-2019: 
 

- Analyse positieve ontwikkelingen: 

- Aantal kleuterverlengers valt binnen de inspectienorm.  

- Het aantal doublures in groep 3 t/m 8 valt binnen de inspectienorm. 

- Binnen de school is een overgangsprotocol van kracht van groep 2 naar 3.  Zie 

ondersteuningsprocedure.  

- We observeren in de kleuterbouw mbv de leerlijnen van ParnasSys. Spelend leren 

staat hierbij centraal.  

- Aandacht voor signalering van kenmerken van dyslexie bij jonge leerlingen en 

mogelijke (hoog)begaafdheid (onder andere via inschrijfformulier). 

- Voor leerlingen met een beperkte cognitieve capaciteit op meerdere vakgebieden 

(vanaf groep 5) is er een pluszorgklas waarbij deze leerlingen instructie krijgen op 

hun eigen niveau.  

- Werken met groeps- en hulpplannen en van daaruit o.a. met extra werktijd en 

instructie tijdens POP-werk. 

- Bij het intakegesprek van nieuwe leerlingen die tussen 1 oktober en 31 december 

zijn geboren wordt met ouders besproken dat deze leerlingen in principe na de 

zomervakantie doorgaan naar groep 2, tenzij de leerling daar nog niet aan toe is. 

Ook wordt met de ouders besproken dat dit niet automatisch inhoudt dat de 
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leerling daarna zal doorstromen naar groep 3. Dit zal in ieder voortgangsgesprek 

opnieuw met ouders worden besproken.  

- De zittenblijvers: zittenblijven heeft een positief effect gehad op de resultaten van 

de eindtoets CITO in vergelijking met de resultaten van de eindtoets vorig jaar en 

de middentoets van dit jaar. Zie plan van aanpak voor acties 2019-2020. 

- De basis voor groeps- en hulpplannen wordt vormgegeven door LeerUniek. Dit 

digitale programma verwerkt schematisch de cito scores. Per groep bekijken de 

leerkrachten wat er nog gewijzigd moet worden. Deze plannen zijn de handvatten 

voor POP-werk en de (verlengde) instructies. 

Analyse negatieve ontwikkelingen: 
- Er is nog geen overall effect zichtbaar van de inzet van Snappet. Uit onderzoek 

is gebleken dat dit kan doordat er nog te weinig gebruik wordt gemaakt van de 

differentiatiemogelijkheden. N.a.v. een teamtraining worden er nieuwe 

werkafspraken gemaakt voor 2019-2020. 

Beslissingen en plan van aanpak:  
- De leerlingen die in 2017 en 2018 gedoubleerd zijn, worden ook in het 

schooljaar 2019-2020 gevolgd. Door hun resultaten te analyseren kijken we of 

doubleren ook op de lange termijn iets oplevert. 

- In mei blijven we alle kinderen in groep twee die jarig zijn tussen 1 oktober en 

1 januari toetsen met Ewald Vervaettoetsen. Als deze leerlingen naar groep 

drie gaan analyseren we hun CITOtoetsen. We willen onderzoeken of we na 

drie jaar een hypothese kunnen opstellen: Leerlingen, die tussen 1 oktober en 

1 januari jarig zijn én negatief scoren op de toetsen van Vervaet, scoren laag op 

de CITO toetsen voor lezen in groep 3. We hopen daarmee een universiteit 

warm te krijgen om hier écht onderzoek naar te gaan doen. 

 
Uitstroom in het jaar 2018-2019 
 
1 leerling uit groep 5B is i.v.m. een verhuizing uitgestroomd. 
1 leerling uit groep 5A is i.v.m. ontevredenheid bij ouders uitgestroomd. 
 
Tips & Tops 
De kinderen die meer uitdaging nodig hebben moeten dat op onze school ook kunnen 
krijgen. Wat we al ingezet hebben: 

- Plusklas voor kinderen van groep 6 t/m 8 

- Plustijd voor kinderen van de groepen 1-2-3 en 4-5 

- Kinderen worden op basis van de cito- toetsen ingedeeld in aanpak 1-2-3, waarna 

ook de instructies volgens deze indeling worden gegeven. 

- Op niet structurele wijze, en nog niet in alle klassen, worden de kinderen van de 

plusklas, het plusuur en de ‘aanpak met weinig instructie’ voorgetoetst. 

- Er wordt gerekend met Snappet in de groepen 4 t/m 8.  
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- De leerkrachten van de pluszorg- en de plusklas houden de ouders en de 

leerkrachten wekelijks op de hoogte van de activiteiten die worden gedaan. 

- Er wordt wekelijks een logboek bijgehouden van vorderingen en bijzonderheden de 

kinderen in de pluszorgklas en de plusklas. 

- Leerlingen van de pluszorgklas worden ook getoetst dmv de cito-resultaten 

halverwege de reguliere cito- periodes. 

- We hebben de succesfactoren dmv de indicatoren kwalificatie, socialisatie en 

subjectificatie, welbevinden, betrokkenheid, draaglast, transitie vastgesteld. 

Wat we volgend jaar willen verbeteren: 
- Heldere criteria voor kinderen die naar de plusklas en het plusuur gaan. In het 

schooljaar 2018-2019 is dit, in de PLG hoogbegaafdheid, niet goed uit de verf 

gekomen. In 2019-2020 gaan we dit opnieuw onder de aandacht brengen, zodat er 

een duidelijk beleid is voor leerkrachten en ouders. 

- Heldere criteria voor kinderen die de plusklas en het plusuur weer verlaten. 

- We onderzoeken hoe we met de methode STAAL de kinderen van de plusklas, het 

plusuur en de ‘aanpak met weinig instructie’ kunnen voortoetsen. 
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Hoofdstuk 2  De onderwijsbehoeften van onze 

leerlingenpopulatie  
 
Analyseer de verschillen in onderwijsbehoeften van de leerlingen. Om hoeveel leerlingen 
gaat het? Is de ondersteuning van de school toereikend? Ontwikkelen leerlingen met 
specifieke OWB naar verwachting? Dient er nader onderzoek/overleg plaats te vinden? Dient 
de leerling verwezen te worden naar het SBO/SO? 
Kortom dit zegt alles over je ondersteuningsprofiel. Hier kun je bij het maken van je analyse 
de koppeling naar leggen.  
 

Beslisregel ontwikkeling van 
leerlingen met speciale 
onderwijsbehoeften  

 

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden.  

Voldoende (‘3’):  
Twee derde of meer van de leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften behaalt leerresultaten die naar 
verwachting zijn.  

Onvoldoende (‘2’):  
Minder dan twee derde van de leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften behaalt leerresultaten 
die lager dan de verwachting zijn.  

Niet te beoordelen (‘5’):  
Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om de 
leerresultaten te beoordelen en/of er zijn minder dan 
drie leerlingen met specifieke  

 

Kenmerken (per 1-10-2018) G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 TOT 

Aantal leerlingen         262 

Aantal jongens 10 17 20 14 19 13 21 12 126 

Aantal meisjes 13 15 22 13 23 11 19 20 136 

Dyslexieverklaring     1 3 4 1 9 

Dyscalculie          

Visuele handicap          

Auditieve handicap/TOS   1  1  1  3 

Motorische handicap  1   1    2 

Ernstig ziek          

Syndroom van Down          

Trauma  2 
(1*) 

1* 4 
(2*) 

4 
(3*) 

1*  1* 13 

Faalangst     1    1 

ASS/ PDD-NOS   2  1  1  4 
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ADHD/ADD      1 1  2 

Logopedie (extern) 1 1   1  1  4 

Fysiotherapie/Kindertherapie (motoriek)   1  1 2  1 5 

Ontwikkelingsperspectief**     4 4 4 1 13 

Gescheiden ouders 2 6 5 2 7 3 4 6 35 
 

Aantal leerlingen, die korter dan vier jaar in 
Nederland wonen en aantoonbaar slecht 
Nederlands spreken. 

 2 
(1*) 

1* 2* 3* 1*   8 

*Leerlingen uit Syrië. Via de Wonderwoordenwinkel krijgen zij een ballonaanpak. Wij zijn 
een pilotschool. Leerkrachten krijgen ook het aanbod om de cursus traumasensitief 
onderwijs te volgen. Daarnaast ontvangen deze kinderen hulp vanuit stichting taalhulp 
en zij krijgen onderwijs van een onderwijsassistentie. 
**Vanaf groep 5 wordt er een OPP opgesteld, omdat er op basis van de resultaten in 
groep 3 en 4 een compleet beeld van de cognitieve mogelijkheden. 

 
Onderzoeken door deskundigen 

 
Totaal aantal leerlingen school totaal: 262 
Schooljaar: 2018-2019 
 

Onderwerp: Aantal leerlingen: Percentage leerlingen t.o.v. 
schooltotaal 

Aantal onderzoeken door 
extern 

5 1,9% 

Aantal onderzoek op initiatief 
van ouders 

4 (bij 3 geldt*) 1,5% 

*Allen in gezamenlijk overleg 
 
Uitgestroomde leerlingen naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs 

Jaar Aantal leerlingen 
Totaal 

Aantal leerlingen 
SBO 

Aantal leerlingen 
SO 

% percentage t.o.v. 
totaal 

2015-2016 266 0 0 0% 

2016-2017 268 1 1    0,7% 

2017-2018 271 0 0 0% 

2018-2019 262 0 0 0% 

* Landelijke richtlijn is 2% of lager 
 
 
 
 
 
Aantal kinderen met extra ondersteuning waar een ontwikkelingsperspectief voor is 
vastgesteld 
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Jaar Pluszorgklas 
Aeresteijn 

Plusklas 
bovenschools 

NT2 Diversen (Auris 
bv) 

2017-2018 2 1 0 0 

2018-2019 13 1 2 10 

2019-2020     

 
 

Vraag Aantal Opmerkingen  

1.       Hoeveel leerlingen hebben er 
binnen Aeresteijn in 2018-2019 extra 
ondersteuning ontvangen d.m.v. een 
ondersteuningsarrangement?   
  

 10  Bovenbouw: 2 
leerlingenbegeleiding 
Kim Bon. 
1 leerling 
ondersteuning vanuit 
Auris. 
1 leerling kindercoach 
2 leerlingen W. 
Haverkate 
Onderbouw: 
1 leerlingbegeleiding 
Linda v T. vanuit cluster 
3.  
1 leerling - W. 
Haverkate.  
1 leerling C&A Auris. 

 

2.       Hoeveel leerlingen hebben er 
binnen Aeresteijn in 2018-2019 een 
eigen OPP? 
  

 13 Alle leerlingen in de 
pluszorgklas 

 

3.       Hoeveel leerlingen hebben er 
binnen Aeresteijn in 2018-2019 
gebruik gemaakt van een 
bovenschoolse voorziening? (aantal 
en welke voorziening het betreft)  

 1 Bovenschoolse plusklas  

4.       Hoeveel leerlingen zijn er 
binnen Aeresteijn in 2018-2019 
teruggeplaatst vanuit het SBO of het 
SO?  

 0 
 

 

5.       Hoeveel leerlingen zijn er 
binnen Aeresteijn in 2018-2019 
aangenomen vanuit andere reguliere 
basisscholen binnen ons 
samenwerkingsverband?  

 3 SL (gr 6) 

MB & LB (gr 2 & 4)  

 

 
 
 
Analyse van de kindkenmerken en ondersteuningsbehoeften/ondersteuningsprofiel: 
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Analyse positieve ontwikkelingen: 
- Verwijzingspercentage naar S(B)O in 2015-2016 0%; in 2016-2017: 0,7 %, in 2017-

2018: 0%, in 2018-2019: 0% 

- De verschillen tussen kinderen zijn bekend en goed in kaart gebracht middels 

groepsoverzichten. Er wordt gewerkt met een vast format voor groeps- en 

hulpplannen en leerkrachten zijn door de inzet van LeerUniek steeds beter in staat 

om deze plannen in te zetten in de praktijk d.m.v. een gedifferentieerde 

verwerking in het POP-werk.  

- Verdere kennisontwikkeling IB-er m.b.t. het maken van een 

ontwikkelingsperspectief met passende doelen. 

- Inzet van extra ondersteuningsgelden vanuit het bestuur voor leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften.  

- Goede samenwerking met JGT en Samenwerkingsverband (BOT-overleg). 

- Goede samenwerking en afstemming met BSO.  

- Doorgaande lijn tussen peuterspeelzaal/kinderopvang en basisschool.  

- Aandacht voor de leerlingen die meer willen of kunnen. Voor de leerlingen van 

groep 6 t/m 8 is er een plusklas op maandagochtend. 

- Op woensdag- en vrijdagochtend is er plusuur voor de leerlingen van groep 1 tot 

en met 5. 

- Pluszorg-klas voor leerlingen met een OPP vanaf groep 5.  

- NT2 ondersteuning op drie dagen per week voor leerlingen die net in Nederland 

zijn. Pilot emotielessen vanuit Wonderwoordenwinkel. 

- Verdere ontwikkeling van educatief partnerschap. Ouders worden gezien als 

‘partner in ontwikkeling’. We signaleren vroegtijdig en gaan samen met ouders in 

gesprek over ontwikkelingstrajecten en passende begeleiding van leerlingen. 

- Ouders van nieuwe leerlingen die tussentijds instromen worden uitgenodigd voor 

een intakegesprek met de groepsleerkracht en de IB-er. In het gesprek worden de 

specifieke onderwijsbehoeften van de leerling in kaart gebracht. 

- Door bovenschools budget is meteen na de zomervakantie een derde kleutergroep 

gevormd. 

- Er is meer duidelijkheid om leerlingen die pas in groep 3 zes jaar worden (jarig na 

de zomervakantie tot 31 december) gefundeerd wel of niet van groep 2 naar groep 

3 over te laten gaan. Zie protocol overgang groep 2 naar groep 3. 

Analyse negatieve ontwikkelingen: 
- Het is onmogelijk om de zorgleerlingen evenredig over de groepen te verdelen. 

Formatief wordt hier rekening mee gehouden door de inzet van een 

onderwijsassistent of extra leerkracht. 

- Het aantal leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften neemt toe. 

- Steeds meer kinderen met verborgen trauma en externaliserend gedrag. 
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Beslissingen en plan van aanpak:  
- Groeps- en leerlingbesprekingen gaan in presentatievorm door klassen aan elkaar 

te koppelen. Collega’s zijn zo op de hoogte van elkaars leerlingen en de 

besprekingen worden waardevoller. 

- De pluszorg- en de plusklas wordt met ingang van dit jaar schooljaar geleid door 

een leerkracht. Het maken van ontwikkelingsperspectieven kreeg weer extra 

aandacht. Ieder kind in de pluszorg- en plusklas moet een eigen 

ontwikkelingsperspectief hebben. Doel 2019-2020: OPP voor plusklasleerlingen 

vanaf groep 5! 

- MT legt klassenbezoeken (gericht op pedagogisch en didactisch handelen) en 

flitsbezoeken af (gericht op de betrokkenheid in de klas). Laura gaat op 

maandagmiddag in groep 6 t/m 8 op klassenbezoek om de plusleerlingen en het 

betreffende aanbod in kaart te brengen. Hoe is het opgestelde OPP terug te zien? 

Simone gaat klassenbezoeken afleggen vanuit haar I-Coach functie. 
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Hoofdstuk 3  Sociale vaardigheden 
 
De inspectie beoordeelt in hoeverre de sociale competenties van leerlingen aan het eind van 
hun schoolloopbaan in groep 8 naar verwachting zijn. Een dergelijk oordeel kan alleen 
gegeven worden als een school gebruik maakt van Viseon, SCOL, SVL/SAQI, Zien of 
Kanjervragenlijst voor het meten van sociale competenties.  
 

Beslisregel sociale 
competenties  

Indicator 1.5  

De sociale competenties van de leerlingen liggen op een niveau dat 
mag worden verwacht.  

 De sociale competenties van de leerlingen in groep 8 zijn de laatste 
drie schooljaren:  

Voldoende (‘3’):  Ten minste één keer voldoende.  

Onvoldoende (‘2’):  Alle jaren onvoldoende.  

Niet te beoordelen 
(‘5’):  

- De school gebruikt een ander instrument dan SCOL, Viseon, SVL 
of SAQI, ZIEN! of de Kanjervragenlijst voor het meten van 
sociale competenties 

of  

- Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om tot een oordeel 
te komen.  

 
Vul in onderstaande tabel in welk meetinstrument voor de sociale vaardigheden de school 
hanteert. 
 

Meetinstrument sociale competenties: 
 

Opbrengst sociale 
competenties 

2016-2017 

Opbrengst sociale 
competenties 

2017-2018 

Opbrengst sociale 
competenties 

2018-2019 

Opbrengst sociale 
competenties 

2019-2020 

 
Kanjervragenlijst 

10,7% 

 
Kanjervragenlijst 

12% 

 
Kanjervragenlijst 

 

 
Kanjervragenlijst 

 
 

Norm sociale competenties per jaar Kanjervragenlijst  

De sociale competenties van een 
bepaald jaar zijn  

Als het (gemiddelde) van de klassenzorgscore in groep 8 
(=aantal zorgitems/totaal van 336*100) 

Voldoende  Kleiner of gelijk is aan 25%  

Onvoldoende  Groter is dan 25%  
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Licenties Kanjertraining 
In het schooljaar 2018-2019 zijn de volgende leerkrachten in het bezit van een definitieve 
licentie (na tweede herhaling) voor het geven van de Kanjertraining: 

Marina den Braber   

   
   

 
In het schooljaar 2018-2019 hebben de volgende leerkrachten hun eerste herhaling 
afgerond: 

Laura Kroes   
Chantal Keijzer   

   
 
In het schooljaar 2018-2019 hebben de volgende leerkrachten de basistraining afgerond: 

Barend Vernooij   

Anouk Zuidema   

   

 
De volgende leerkrachten moeten zich nog scholen op het gebied van de Kanjertraining: 

Bryan Angenent   

Pam van Veen   

Dorine van den Berge   
 
Relaties & Seksualiteit (schooljaar 2018-2019) 

- Op woensdag 7 november, hebben de leerkrachten de training ‘grensoverschrijdend 

gedrag en meldcode’ van de GGD aangeboden gekregen. 

- Er wordt door het jaar heen expliciet aandacht gegeven aan het thema ‘relaties en 

seksualiteit’ van de Rutgerstichting (a.d.h.v. het lespakket ‘Kriebels’). Dit is 

opgenomen in het curriculum. 

 
Vragenlijsten (schooljaar 2018-2019) 

- Leerlingtevredenheid via Vensters 

- Oudertevredenheid via Vensters 

- Medewerkerstevredenheid via Vensters 

 

Analyse van de sociale competenties: 
 

Analyse positieve ontwikkelingen: 
- De regels m.b.t. de Kanjertraining worden besproken met de leerlingen. De posters 

hebben we weggehaald omdat we de regels niet positief gesteld vonden. De regels 

worden schoolbreed uitgedragen. Met ingang van het schooljaar 2017-2018 

worden er vooral situaties geoefend, deze worden aangedragen door de 

leerlingen. Er wordt niet of nauwelijks meer in de werkboeken gewerkt. 
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- Binnen de school wordt één keer per jaar een sociogram afgenomen in de groep 1 

t/m 8 om de verhoudingen binnen de groep in kaart te brengen en hierop te 

kunnen anticiperen. 

- Binnen een vaste cyclus worden de denkgewoonten ingezet. Met het onderscheid 

tussen onder-, midden- en bovenbouw wordt hier gericht aandacht aan besteed. 

- De zeven betrokkenheidsverhogende factoren staan door het hele jaar heen 

centraal. Volgens een vaste cyclus wordt er per periode een 

betrokkenheidsverhogende factor behandeld. 

- De normen en waarden binnen de school zijn de algemeen geldende normen. 

Leerlingen worden door elkaar en het team geaccepteerd zoals ze zijn. 

- Door externen worden er jaarlijks, in groep 6, 7 en 8, lesgegeven in Veilig 

Internetten (de training Cyberpesten). Dit wordt verzorgd vanuit de gemeente. 

- Ouders worden benaderd als partners in de schoolontwikkeling van hun kind, 

waardoor leerlingen zich zowel thuis als vanuit school op eenzelfde manier 

gesteund worden. Hierbij is sprake van intensief contact tussen leerkrachten en 

ouders. 

- Asielzoekers en/of statushouders worden over het algemeen een warm hart toe 

gedragen. Wanneer een gezin iets nodig heeft, staan mensen klaar om te helpen. 

Bijvoorbeeld: nieuwe fiets, kleding, speelgoed. 

- Gedurende het hele jaar kunnen de kleuters ondersteuning verwachten van 

leerlingen uit groep 8. Bijvoorbeeld: tijdens de School op Seef lessen, met de 

kerstviering, aan het eind van het schooljaar, e.d. 

- We werken samen met Tom in de buurt (op het gebied van de tuin en wat betreft 

vluchtelingenwerk). 

- We werken samen met het verzorgingstehuis (RIKI-stichting en voorjaars- en 

herfstactie alsmede tijdens de talentenmiddagen). 

- We maken gebruik van fondsen die er zijn om het ouders, die het financieel niet 

altijd makkelijk hebben, incidenteel te ondersteunen. Zoals Linda Foundation, Actie 

Pepernoot, Stichting Leergeld, Stichting Jeugdfonds, PCI, RIKI-kerstpakketten. 

- Er is meer rust in de school doordat we ’s morgens en ‘s middags de deuren vroeg 

genoeg openzetten zodat kinderen druppelsgewijs naar binnen kunnen komen. 

Kinderen lopen nu rustig naar binnen, kunnen rustig hun jas ophangen en gaan 

rustig de klas in. Na de pauzes stellen veel leerkrachten ‘leerlinggangwatchers’ aan 

om toe te zien op rust in de gangen. 

- Op schoolniveau zijn er duidelijke afspraken gemaakt wat betreft het 

geluidsniveau. Schoolbreed wordt op het gebied van geluid dezelfde taal 

gehanteerd (door middel van de stoplichten). 

- In het schooljaar 2018-2019 is in groep 8 de Ringaanpak van Barry Redeker ingezet. 

In het schooljaar er voor zijn er gesprekken gevoerd met kinderen en a.d.h.v. de 

ringaanpak wilden we ervoor zorgen dat deze groep ook in dit jaar schooljaar een 

fijne groep bleef. Aanpak was succesvol. 
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- We zijn een pilotschool op het gebied van traumaverwerking, dit in samenwerking 

met de Wonderwoordenwinkel. 

 
Analyse verbeterpunten: 

- Coöperatieve werkvormen worden consequent ingezet en door collega’s met 

elkaar gedeeld. Er is sprake van intensieve collegiale consultatie.  

- Vanuit EDI wordt regelmatig tijdens de instructie met schoudermaatjes gewerkt. 

Leerlingen worden uitgedaagd om met elkaar na te denken over de aangeboden 

stof. 

- Specifieke ouderavonden (social media, cyberpesten, relaties en seksualiteit) 

worden in hogere mate bezocht. 

Beslissingen en plan van aanpak:  

− In groep 7 & 8 zullen we Barry Redeker inzetten om tijdens de groepsvormende weken de 

groepen stabiel te krijgen/houden. Dit d.m.v. de Ringaanpak. 
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Hoofdstuk 4  De resultaten van onze leerlingen  
 
Eindopbrengsten groep 8 schooljaar 2018-2019 
(invullen in juni) 

Deelname eindtoets Aantal leerlingen 

Geef aan welke eindtoets: CET  
Aantal leerlingen groep 8: 32 

Aantal leerlingen groep 8 deelgenomen aan 
de eindtoets: 

31 

Totaal aantal leerlingen groep 8, die de 
toets niet hebben gemaakt en onder de 
ontheffingsgrond vallen, op basis van 
onderstaande kenmerken: 

 

Aantal leerlingen korter dan 4 jaar in 
Nederland: 

 

Aantal leerlingen die zeer moeilijk lerend 
zijn: 

1 * 

Aantal leerlingen meervoudig gehandicapt 
zijn: 

 

 

• * Deze leerling heeft een eigen leerlijn en heeft de afgelopen jaren in de pluszorgklas 

gezeten. Zij volgt op alle vakgebieden een eigen leerlijn. Op sociaal emotionele gronden is in 

overleg met de ouders besloten om haar na de voorjaarsvakantie te plaatsen in groep 7. Alle 

groep acht activiteiten waren voor haar emotioneel te zwaar. 

 
Voordracht aan de inspecteur 
Overweegt de school om aan de inspecteur voor te leggen om één of meerdere leerling(en) 
uit de eindopbrengsten te halen? Dan worden de benodigde documenten voor het 
bestuursgesprek met de inspecteur overhandigd door de school. (Aanleveren IQ-onderzoek, 
OPP)  

 
                           Nee, wij willen geen leerlingen uit de eindopbrengsten halen 

 
Ja, wij willen de inspecteur voorleggen leerling(en) uit de eindopbrengsten te 
halen die uitstromen naar praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. 

Ja, wij willen de inspecteur voorleggen leerling(en) uit de eindopbrengsten te 
halen met beperkte cognitieve capaciteiten op het gebied van taal én 
rekenen. Dit zijn leerlingen die maximaal het eindniveau van leerjaar 6 
behalen voor taal én rekenen met een onderbouwd OPP  

Ja, wij willen de inspecteur voorleggen leerling(en) uit de eindopbrengsten te 
halen met een IQ onder de 80 volgens een recente IQ-test die voldoet aan de 
criteria van de Cotan. Indien de IQ-test ouder is dan twee jaar, moeten 

X 

 

 

 

http://www.psynip.nl/tests_cotan.html
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gegevens uit het leerling- en onderwijsvolgsysteem de uitkomsten van de 
eerdere IQ-test bevestigen. 

Ja, wij willen de inspecteur voorleggen leerling(en) uit de eindopbrengsten te 
halen die in groep 7 of 8 op school zijn ingestroomd 

Ja, wij willen de inspecteur voorleggen leerling(en) uit de eindopbrengsten te 
halen met een ontheffingsgrond 
- Leerlingen die korter dan 4 jaar in Nederland zijn en het Nederlands 

onvoldoende beheersen.  

- Zeer moeilijk lerende kinderen.  
- Meervoudig gehandicapte kinderen die zeer moeilijk leren. 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

CET CET CET 

1 % 
gewichtenleerlingen 

3 % gewichten 
leerlingen invullen 

0 % 
gewichtenleerlingen 

landelijke ondergrens  
532,9 

landelijke ondergrens  
? 

landelijke ondergrens  
? 

landelijke gemiddelde  
535,2 

landelijk gemiddelde   
534,9 

landelijk gemiddelde 
535,7 

behaalde schoolscore   
535,5 

behaalde schoolscore 
538,6 

behaalde schoolscore 
536,9 

oordeel: 
voldoende  

oordeel: 
voldoende  

oordeel: 
voldoende 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

535,5  538,6 536,9 

Bron: schoolrapport 
vanuit CITO portal 
correctie op 
leerlinggewicht 

Bron: schoolrapport 
vanuit CITO portal 

Bron: schoolrapport 
vanuit CITO portal 

 

Beslisregel leerresultaten 
Indicator 1.1 

De leerresultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool 
liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie mag worden verwacht. 

  De leerresultaten van de afgelopen drie schooljaren zijn: 

goed (‘4’): Drie keer goed. 

voldoende (‘3’): 

- twee of drie keer voldoende; 

- één keer voldoende (aantal in de beoordeling betrokken leerlingen 10 of 

meer); 

- één keer voldoende (aantal in de beoordeling betrokken leerlingen 

minder dan 10) én voldoende leerresultaten in leerjaar 7; of 

- één keer voldoende (aantal in de beoordeling betrokken leerlingen 

minder dan 10) én onvoldoende leerresultaten in leerjaar 7 én 

voldoende leerresultaten in een vierde leerjaar 8. 
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Beslisregel leerresultaten 
Indicator 1.1 

De leerresultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool 
liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie mag worden verwacht. 

onvoldoende (‘2’): 

- drie keer onvoldoende 

- één keer voldoende (aantal in de beoordeling betrokken 

leerlingen minder dan 10), onvoldoende leerresultaten in leerjaar 

7 en onvoldoende leerresultaten in een vierde leerjaar 8. 

niet te beoordelen (‘5’): - bijzondere omstandigheden (zie bijlage D van deze regeling). 

 
 
Referentieniveaus 
 

Aantal leerlingen groep 8: 32 

Aantal leerlingen groep 8 deelgenomen 
aan de eindtoets: 

31 

 
 

  aantal leerlingen behaald percentage percentage 
landelijk 

Lezen  1F 31 100 99 

Lezen 2F 30 97 79 

Taalverzorging 1F 31 100 98 
Taalverzorging 2F 23 74 64 

Rekenen 1F 29 94 92 

Rekenen 2F 14 45 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0035918/geldigheidsdatum_23-01-2016
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Analyse heroverweging adviezen n.a.v. cito eindtoets 2019 
Heroverweging zoals hieronder weergegeven is als leerlingen een vooradvies hebben 
gekregen voor vmbo, havo of vwo en hun cito eindscore gaf aanleiding om met ouders en 
leerkrachten en leerling te overwegen of het uiteindelijke advies een niveau hoger zou 
kunnen worden. 
 

 Aantal leerlingen % leerlingen 
Aantal leerlingen waarbij 
het basisschooladvies 
heroverwogen moest 
worden. 
(Behaalde score op 
eindtoets was hoger dan 
schooladvies) 

18 58% 

Aantal leerlingen waarbij 
het schooladvies gelijk was 
aan de behaalde score op 
de eindtoets (vmbo=vmbo; 
havo=havo; vwo=vwo) 

7 23% 

Aantal leerlingen waarbij 
het schooladvies hoger was 
dan de behaalde score op 
de eindtoets (vwo=havo; 
havo=vmbo; 
vmbo=praktijkonderwijs) 

6 19% 

Aantal leerlingen waarbij 
het schooladvies is 
bijgesteld naar boven 
(praktijk=vmbo; 
vmbo=havo; havo=vwo) 

  Bij 4 van de 18 leerlingen 
met een hogere score, is na 
overleg met de ouders het 
advies naar boven 
bijgesteld.  22 % 

Aantal leerlingen met 
aangepaste adviezen 1 /2 
niveau hoger 

 Bij 4 van de 18 leerlingen 
met een hogere score, is het 
advies een half niveau 
bijgesteld naar boven. 
Van Havo naar HAVO VWO 
2x 
Van VMBOT naar VMBOT 
Havo 2 x   22 % 

Aantal leerlingen met 
aangepaste adviezen 1 
niveau hoger 

 nvt 

Aantal leerlingen met 
aangepaste adviezen >1 
niveau hoger 

 nvt 

Aantal leerlingen waarbij 
ouders het niet eens zijn 

 
Na bijstelling ahv cito eind 

nvt 
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met het advies van de 
school. 

 
 

Toets: Norm 
2016-
2017 

Opbrengst 
2016-2017 
Begin 
groep acht 

Norm 
2017-2018 

Opbrengst 
2017-2018 
Begin 
groep 8 

Norm 
2018-2019 
(midden 
groep 8) 

Opbrengst 
2018-2019 
Begin 
groep 8 

BL M8 55,3 61 55,3 58,6 
 

 204,7 207,8 

RW M8 111,6 112,3 111,6 115,2 273,5 265,6 

Spelling 143,3 144,7 143,3 145,6 366 359,3 
Lezen DMT 95,5 108,4 95,5 98,8 96,6 106,9 

 
Analyse van de eindopbrengsten: 

Analyse positieve ontwikkelingen: 
We scoren boven het landelijk gemiddelde en op alle domeinen van de behalen we een score die 
overeenkomt met het landelijk gemiddelde. Onderstaande aspecten hebben hieraan bijgedragen: 

- Begin van het schooljaar zijn we direct gestart met het oefenen van oude eindcito’s. De 

kinderen zijn vertrouwd geraakt met de vraagstellingen. Zowel klassikaal als individueel 

hebben we aan de opdrachten gewerkt. Hierbij hebben we ons voornamelijk gericht op 

begrijpend lezen en rekenen. 

- A.d.h.v. de cito toetsen, en de behoeften van de kinderen, is in kaart gebracht welke extra 

begeleiding er aan welke kinderen geboden moest worden. Deze onderwijsbehoeften zijn 

in kaart gebracht d.m.v. groeps- en hulpplannen en richt zich op begrijpend lezen, 

technisch lezen, rekenen, spelling (werkwoorden en niet-werkwoorden) en grammatica. 

Tijdens POP-werk, en de momenten van verlengde instructie, is aan deze behoeften 

tegemoetgekomen. De kinderen hebben hierin een grote stem gehad. In het kader van 

eigenaarschap analyseren zij hun eigen resultaten en maken zij op basis daarvan een plan 

van aanpak en hun eigen leerdoelen. Hier gaan we vervolgens, op boven genoemde 

momenten, mee aan de slag. 

- Cito hanteert sinds vorig schooljaar een nieuwe indeling qua niveaus (er worden 

voornamelijk dakpanniveaus aan de scores verbonden). Door deze nieuwe normering 

scoorden veel leerlingen hoger dan het gegeven advies. 

- Dit schooljaar zijn we gestart met STAAL. Op het gebied van spelling zijn (naast de niet-

werkwoorden) werkwoordspelling, grammatica en interpunctie veelvuldig aan bod 

gekomen. Iedere les werden deze aspecten herhaald, waardoor het bij de kinderen beter 

is ingeoefend. De totaalscore van het onderdeel ‘taalverzorging’ ligt 10% hoger dan vorig 

schooljaar, hieruit kunnen we concluderen dat de inzet van STAAL een positieve 

uitwerking heeft. Omdat groep 8 slechts één jaar met deze methode heeft gewerkt, 

mogen we verwachten dat de resultaten de komende jaren verder zullen stijgen. 

Analyse negatieve ontwikkelingen: 
- De score op het gebied van begrijpend lezen en rekenen is lager dan vorig jaar. De 

groepen 8 van vorig jaar en dit jaar zijn qua niveau echter niet te vergelijken. Dit jaar zijn 



 31 

er meer kinderen die richting VMBO-K uitstromen en minder kinderen met een HAVO of 

VWO advies. 

- De lagere score op rekenen is o.a. te verklaren door het aanbod vanuit Snappet. We zijn 

het jaar gestart door te werken vanuit de doelen. Voorafgaand aan de B8 Cito bleek echter 

dat lang niet alle benodigde doelen behandeld waren, dit resultaat was ook te zien in de 

lagere score op de B8 Cito. We zijn vervolgens gaan werken met de leerlijn van WizWijs 

om de overige doelen alsnog te behandelen. We hebben hierbij gericht gekeken naar de 

onderdelen die nog niet besproken waren. Als we kijken naar de totale werkwijze door het 

jaar heen, kunnen we stellen dat deze dus wat rommelig verlopen is. Dit heeft geen 

positief effect gehad op de uiteindelijke score van de eindtoets. 

Beslissingen en plan van aanpak: 
- Teambreed zijn we ons nader aan het scholen op het gebied van Snappet. Nog dit 

schooljaar worden er concrete afspraken gemaakt, zodat we komend jaar allemaal op 

dezelfde wijze te werk gaan. Hierbij houden we goed in het oog dat alle leerdoelen 

behandeld worden, zodat de kinderen een toereikend aanbod krijgen. Hiermee hopen we 

ook de resultaten op de B8 en de eindcito te verhogen. 

- De huidige methode van begrijpend lezen (Tekstverwerken) voldoet niet aan de wensen 

van de kinderen en de leerkrachten. De werkwijze komt niet overeen met de 

vraagstellingen van Cito en er wordt te weinig nadruk gelegd op diverse leesstrategieën en 

leesvaardigheden. Binnen het team oriënteren we ons momenteel op een nieuwe 

methode voor begrijpend lezen. Hier willen we komend schooljaar mee starten. Criteria 

zijn dat de vraagstellingen meer overeenkomen met Cito, dat er diverse leesstrategieën 

geoefend worden, er diverse soorten teksten aan bod komen en er meer 

differentiatiemogelijkheden zijn. 

- Doordat we blijven werken met STAAL, en de kinderen hier steeds vertrouwder mee 

raken, kunnen we de resultaten op het gebied ‘taalverzorging’ blijven ontwikkelen. De 

kinderen worden bekender met de diverse categorieën en het structureel inoefenen van 

werkwoordspelling, grammatica en interpunctie zal uiteindelijk zijn vruchten afwerpen. 
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Hoofdstuk 5  Tussenresultaten 
 

Kwaliteitsindicator tussenopbrengsten  
Notitie vanuit Wij de Venen 2019 
1. Indicator tussenopbrengsten  

Het bestuur ziet erop toe dat de stichting ervoor zorgt dat leerlingen optimaal gevormd 
en voorbereid zijn, elk naar zijn/haar eigen mogelijkheden, binnen het primair onderwijs 
met daarbij:  

• Resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde 
tijdens de schoolperiode PO welke tenminste liggen op het niveau dat op grond 
van de kenmerken van de leerling populatie mag worden verwacht.  

 

2. Bestuurlijke norm en afspraken: 

De inspectie neemt de tussenresultaten niet mee in de beoordeling van scholen. De 
inspectie verwacht dat scholen daadwerkelijk de ononderbroken ontwikkeling van 
leerlingen voor ogen zal hebben in het onderwijs en ook dat het onderwijs aansluit bij de 
verschillende leerbehoeften van leerlingen, bijvoorbeeld als uit de vorderingen blijkt dat 
de ontwikkeling stagneert.  Bij deze laatste groep leerlingen zoekt de school naar 
mogelijke verklaringen voor de stagnatie, zodat het onderwijs daarop kan worden 
aangepast. Om de doorgaande leerlijn en de ononderbroken ontwikkeling van leerlingen 
te monitoren nemen alle scholen bij SPO Wij de Venen de volgende 20 verplichte toetsen 
af: 

 
Tussenopbrengsten, verplichte toetsen in leerjaar 3 t/m 7: 
Vanaf schooljaar 2018-2019 wordt gestart met het invoeren van de nieuwe generatie toetsen (3.0) 
voor de groepen 3 t/m 7. Voor deze invoering zal een verplichte overgangsperiode gelden, aangezien 
we de kinderen goed moeten kunnen volgen en een abrupte overgang maakt dat het vergelijk met 
voorgaande jaren niet mogelijk zou zijn. Het gaat hierbij dus om een invoeringsproces. 
 
LOVS cito-toetsen Rekenen en wiskunde 3.0 (10 toetsen) 

Leerjaar Verplichte toets Verplichte toets 
leerjaar 3 M3 E3 
leerjaar 4 M4 E4 
leerjaar 5 M5 E5 
leerjaar 6  M6 E6 
leerjaar 7 M7 E7 

 
LOVS cito-toetsen Begrijpend lezen 3.0 (8 toetsen) 

Leerjaar Verplichte toets Verplichte toets 

leerjaar 4 M4 (mits TL op niveau) E4 (mits Tl op niveau) 
leerjaar 5 M5 E5 
leerjaar 6 M6 E6 
leerjaar 7 M7 E7 
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LOVS cito-toetsen DMT 3.0 (10 toetsen)* 

Leerjaar Verplichte toets Verplichte toets 
leerjaar 3 M3 K1 +K2 + (K3 

*optioneel) 
E3 K1 + K2 + K3 

leerjaar 4 M4 K1 + K2 + K3 E4 K1 + K2 + K3 
leerjaar 5 optioneel M5 (K1**optioneel) K2 + 

K3 
E5 (K1**optioneel) K2 + 
K3 

leerjaar 6 optioneel M6 (K1**optioneel) K2 + 
K3 

E6 (K1**optioneel) K2 + 
K3 

leerjaar 7 optioneel M7 (K1**optioneel) K2 + 
K3 

E8 (K1**optioneel) K2 + 
K3 *** 

*In leerjaar 3 is bij M3 K3 optioneel voor de sterke lezers.  
**Vanaf leerjaar 5 is zowel bij de M-toets en de E-toets kaart 1 optioneel voor de zwakkere lezers. 
Het maakt niet uit of deze extra kaarten worden afgenomen dit beïnvloedt niet de eindscores en onderlinge 
vergelijken blijven mogelijk. 
*** Bij de werkgroep onderwijs aangegeven of dit niet moet veranderen. Aan de gegevens van E8 heb je op zich niet 
zoveel. In januari heb je de gegevens nodig voor onderwijs transparant. Eerst checken of dit écht ingevuld moet 
worden. Mocht dat echt nodig zijn dan in Begin acht de DMT afnemen. Bij de kinderen bij wie de uitkomst tegenvalt 
nog een hulpplan inzetten en dan in januari de M8 afnemen bij de kinderen bij wie ene hulpplan is ingezet. 
 
Aeresteijn: 

  
Groep  DMT  AVI  

M3  Alle leerlingen  Alle leerlingen  

E3  Alle leerlingen  Alle leerlingen  

M4  Alle leerlingen  Alle leerlingen  

E4  Alle leerlingen  Alle leerlingen  

M5  Alle leerlingen  Alle leerlingen  

E5  Alle leerlingen  Alle leerlingen  

M6  Uitvallers;  
alle leerlingen en die AVI M6 niet 
behaald hebben én bij DMT E5 
een IV of V score hebben 
behaald.  

Alle leerlingen  

E6  Uitvallers;  
Alle leerlingen die AVI E6 niet 
behaald hebben én bij DMT M6 
een IV of V score hebben 
behaald.  

Alle leerlingen  

M7  Uitvallers;  
Alle leerlingen die AVI M7 niet 
behaald hebben én bij DMT E6 
een IV of V score hebben 
behaald.  

Alle leerlingen  

E7  Uitvallers;  
Alle leerlingen die AVI E7 niet 
behaald hebben én bij DMT M7 
een IV of V score hebben 
behaald.  

Alle leerlingen  

B8/M8  Uitvallers; 
Alle leerlingen die AVI B8/M8 
niet behaald hebben én bij DMT 

Alle leerlingen  
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E7 een IV of V score hebben 
behaald.  
 
Mogelijk bij alle kinderen de B8 
in geval van noodzaak onderwijs 
transparant. Vervolgens 
hulpplan voor de uitvallers en 
dan de M8 voor degenen die ene 
hulpplan hadden. 

  
• Tot en met groep 5 wordt bij alle leerlingen DMT en AVI afgenomen.  
• Vanaf groep 6 wordt bij leerlingen die AVI M6 behaald hebben én op de DMT van E5 
minimaal een III score hebben behaald geen DMT meer afgenomen.  
• Behaalt de leerling M6 (ruim) dan ook de volgende toets afnemen. (Je toetst hoogstens één 
toets verder om te ontdekken of de leerling boven zijn/haar niveau leest). Behaalt de leerling dan 
ook E6? Plusaanbod aanbieden. Dit geldt ook voor groep 7 en 8. Het invullen van het plusaanbod 
krijgt in 2019-2020 de aandacht, voor groep 3 t/m 8. 
• Leerlingen worden altijd getoetst n.a.v. hun laatste resultaat. In een klas kunnen dus diverse 
toetsen worden afgenomen.  
• Leerlingen die onder of op niveau scoren werken met Estafette voor technisch lezen, 
leerlingen die boven niveau scoren krijgen een plusaanbod.  
• Wat de inhoud van het plusaanbod zal zijn moeten we met elkaar bespreken.   

 
LOVS cito-toetsen Spelling 3.0 (10 toetsen) 

Leerjaar Verplichte toets Verplichte toets 
leerjaar 3 M3 E3 
leerjaar 4 M4 E4 
leerjaar 5 M5 E5 
leerjaar 6 M6 E6 
leerjaar 7 SPNW M7 E7 
leerjaar 7 SPWW M7 E7 

 
Om de tussenopbrengsten te monitoren worden er in totaal 40 LOVS-toetsen afgenomen in leerjaar 
3 t/m 7. 
 

Bestuurlijke indicator tussenopbrengsten 
Op stichtingsniveau is er een basisset onderwijsindicatoren vastgesteld. De 
tussenopbrengsten (LOVS toetsen van groep 3 t/m groep 7) is een van deze indicatoren. 
Tweemaal per jaar wordt er een bovenschoolse rapportage gemaakt door het bestuur van 
de tussenopbrengsten in ParnasSys. Eind maart en in september (rekenschap). 
 
Risicosignalering 
Het bestuur wil zicht hebben op welke scholen goed, voldoende, matig en onvoldoende 
presteren op de tussenopbrengsten. Daarnaast is het belangrijk om inzicht te hebben of 
scholen voldoende gegevens beschikbaar hebben, waardoor het bestuur de scholen goed 
kan monitoren en dus dan ook weet welke scholen mogelijk risico’s lopen. Het bestuur wil 
ook inzicht hebben in de resultaten van de tussenopbrengsten van januari t.o.v. de 
resultaten van juli. Zijn de resultaten verbeterd of verslechterd? Om vervolgens samen te 
bekijken of de verbeterplannen en interventies hebben gewerkt. 
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Scholen zijn eigenaar van betrouwbare en juiste gegevens 
Leerkrachten, ib-ers en directies zijn eigenaar van hun eigen toetsgegevens. Samen zorgen 
zij ervoor dat de gegevens juist worden ingevoerd. Daarbij is het belangrijk dat de toetsen in 
ParnasSys met eenzelfde datum worden ingevoerd omdat er anders geen groepsanalyses 
gemaakt kunnen worden. Met deze gegevens monitort de school immers de onderbroken 
ontwikkeling van leerlingen en of het onderwijs aansluit bij de verschillende leerbehoefte 
van leerlingen. Daarbij is het essentieel dat de toetsgegevens juist zijn omdat er anders 
verkeerde conclusies worden getrokken in groepsplannen of individuele leerlijnen.  Met 
deze zelfde gegevens worden ook de bovenschoolse rapportage samengesteld. Als de 
gegevens op schoolniveau niet juist zijn zullen zij op bestuursniveau ook niet juist zijn en 
worden ook daar verkeerde conclusies getrokken. Garbage in garbage out. 
 
Invoerdata toetsen op schoolniveau door leerkrachten/ib-ers 
De M-toetsen worden ingevoerd voor 25 februari. 
De E-toetsen worden ingevoerd voor 1 juli. 
 
Processen op schoolniveau en bestuursniveau 

1. Leerkrachten voeren in ParnasSys of Cito LOVS de toetsresultaten in voor 15 februari. 
2. Leerkrachte , ib-er en directie checken of de toestresultaten juist zijn ingevoerd en of 

de gegevens betrouwbaar zijn. Als de gegevens niet juist zijn wordt dit opgelost door 
de school. 

3. Leerkrachten analyseren toetsgegevens van hun eigen groep en maken een 
groepsplan en of individueel handelingsplan of passen het groepsplan/individueel 
handelingsplan aan. 

4. Leerkracht bespreekt groepsplan en individueel handelingsplan(en) met ib-er in 
maart 2019. 

5. Leerkracht stelt groepsplan bij na groepsbespreking met ib-er. 
6. Ib-er maakt overzicht van de tussenopbrengsten van de verplichte toetsen aan de 

hand van de bovenschoolse richtlijnen. 
7. Ib-er en directie analyseren tussenopbrengsten op 15 februari en bespreken het 

overzicht van de tussenopbrengsten met het team in maart tijdens bord-werksessies 
en aan het einde van het schooljaar. 

8. Directie levert overzicht van de M-toetsen aan voor 28 februari 2019 en van de 
eindtoetsen voor 8 juli 2019. 

9. Directie bespreekt opbrengsten en ambities met leerkrachten in gesprekkencyclus. 
10. Directie en ib controleren bovenschoolse overzicht tussenopbrengsten in maart en 

september. 
11. Directie legt rekenschap af (het verhaal achter de cijfers) over de tussenopbrengsten 

aan het bestuur in de gesprekkencyclus. Directie geeft aan welke ambitienormen er 
gesteld zijn t.a.v. de tussenopbrengsten. 

12. Bestuur legt verantwoording af over de tussenopbrengsten aan de Raad van 
Toezicht. 

 
Ambitiedoelen op schoolniveau 
Scholen van Wij de Venen stellen per school eigen ambitiedoelen passend bij hun doelgroep. 
De landelijke normen vormen daarbij het uitgangspunt. De groei in vaardigheidsscores wordt 
benut om de ontwikkeling van individuele leerlingen en de groep te volgen, te monitoren en 
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te analyseren. Als de tussenopbrengsten zijn ingevoerd in ParnasSys /Cito LOVS worden deze 
vergeleken met de landelijke norm. Dit wordt d.m.v. heldere kleuren aangegeven, waardoor 
stagnaties in één oogopslag zichtbaar worden. 
 
Bestuurlijke norm tussenopbrengsten 
De bestuurlijke norm van SPO Wij de Venen is dat 70% van de scholen voldoende tot goed 
scoort. Deze norm kan in de loop van de tijd worden verhoogd als de onderwijskwaliteit op 
de scholen zich positief ontwikkelt. 
 
* Er wordt afgesproken dat schooljaar 2018-2019 een overgangsjaar is voor scholen die nog 
werken met niveau A t/m E. Vanaf schooljaar 2019-2020 werken alle scholen met niveau I 
t/m V. 
 

Norm tussenopbrengsten. 20 toetsen=100%    
  1 toets 5%     
goed       
I       
II       

III 85% 
overige toetsen op niveau I,II waarvan max. 4 toetsen op niveau 
III 

IV  (65% niveau I, II en 20% niveau III)   
V 15% max. 3 toetsen op niveau IV, V   

       
voldoende       
I        
II        
III 70% overige toetsen op niveau I,II,III   
IV 30% max. 6 toetsen op niveau IV, V   
V        

       
matig       
I       
II       
III 60% overige toetsen op niveau I,II,III   
IV 40% max. 8 toetsen op niveau IV of V   
V       

       
onvoldoende      
I       
II       
III 55% overige toetsen op niveau I,II,III   
IV 45% max. 9 toetsen of meer op niveau IV of V  
V       

groepsgemiddelde vaardigheidsscore is omgezet in een niveau I t/m V.  
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Blauw = niveau I  (20%) 
Groen = niveau II  (20%) 
Geel = niveau III (20%) 
Oranje = niveau IV (20%) 
Rood = niveau V (20%) 
 
De landelijke normverdeling is per niveau 20%. Met behulp van deze gegevens wordt 
bekeken welke scholen er goed- voldoende-matig en onvoldoende presteren op de 
opbrengsten.  
 
Met behulp van deze norm wordt bekeken welke scholen goed, voldoende, matig en 
onvoldoende presteren op de tussenopbrengsten. 
 
 

Deelname Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8  

Schooljaar 2018-2019 
 

  
M 

 
E 

 
M 

 
E 

 
M 

 
E 

 
M 

 
E 

 
M 

 
E 

 
B 

 
E 

 
Aantal leerlingen  

 43 43 29 29 43 42 24 24 40 40 32  
 

Aantal leerlingen van 
die groep die 
deelgenomen hebben 
aan de cito toets 
Begrijpend lezen 

    
 

21 

 
 

18 43 42 23 23 39 40 32 

 

Aantal leerlingen van 
die groep die 
deelgenomen hebben 
aan de cito toets 
Rekenen en Wiskunde 

 

43 43 29 29 43 42 24 24 40 40 32 

 

Aantal leerlingen van 
die groep die 
deelgenomen hebben 
aan de cito toets DMT 

 

43 43 28 29 43 42 23 22 40 19 32 

 

Aantal leerlingen van 
de groep die 
deelgenomen hebben 
aan de cito toets 
spelling 

 

43 43 29 29 43 42 23 23 40 40 32 

 

Aantal leerlingen van 
de groep die 
deelgenomen hebben 
aan de cito toets 
spelling ww 

 

        37 37 32 

 
 
 

Zijn er nog zaken die je ten aanzien van de tussenopbrengsten in overweging wil meegeven?  
Zie onderstaande analyse. 
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Onderstaande scores zijn afkomstig uit Cito LOVS. 
 
cito Rekenen en Wiskunde 3.0 (medio en eind) 

Groep  Gesteld 
norm  
 
'17-'18 
Eind 

Behaald 
norm 
 
‘17-'18 
Eind 

Behaalde 
norm 
 
’18-‘19 
begin 

Gesteld 
norm 
 
’18-‘19 
medio 

Behaald 
norm 
 
’18-‘19 
medio 

Gesteld 
norm 
 
’18-‘19 
eind 

Behaald 
norm 
 
’18-‘19 
eind 

Groep 
3 
 

138,3 133,5  114,7 118,3 138,3 140,6 

Groep 
4 
 

181,5 185,1  161,9 168,8 
 
 

181,5 179,4 

Groep 
5 
 

213,9 210,5  202,1 202,5 213,9 216,4 

Groep 
6 
 

239,2 248,1  227,4 218,8 239,2 228,1 

Groep 
7 
 

260,2 260  251,4 258,1 260,2 263,7 

Groep 
8  

x x 265,6 
III 

273,5 x x x 

  
 
 
cito Begrijpend Lezen 3.0 (medio en eind) 

Groep  Gestelde 
norm  
 
'17-'18 
Eind 

Behaalde 
norm 
 
‘17-'18 
Eind 

Behaalde 
norm 
 
’18-‘19 
begin 

Gestelde 
norm  
 
’18-‘19 
Medio 

Behaalde 
norm 
 
’18-‘19 
Medio 

Gestelde 
norm  
 
'18-'19 
Eind 

Behaalde 
norm 
 
‘18-'19 
Eind 

Groep 4*    133,4 134 138,1 137,3 

Groep 5 
 

159,1 154,7  154,3 154,4 159,1 163,3 

Groep 6 
 

178 182,3  173,7 167,2 
 

178 173,8 

Groep 7 
 

194,5 207,1  189,2 196,6 194,5 203,9 

Groep 8  x x 207,8 
II 

204,7 x x x 

*Alleen kinderen met een I, II of III score op de DMT 
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cito  DMT 2018 (medio en eind) 
Groep  Gesteld 

norm  
 
’17-‘18 
medio 

Behaald 
norm 
 
’17-‘18 
medio 

Gesteld 
norm  
 
’17-‘18 
eind 

Behaald 
norm 
 
’17-‘18 
eind 

Behaalde 
norm 
 
’18-‘19 
begin 

Gesteld 
norm 
 
‘18-‘19 
medio 

Behaald  
norm 
 
’18-‘19 
medio 

Gesteld 
norm 
 
’18-‘19 
eind 

Behaald 
norm 
 
’18-19 
eind 

Groep 
3 
Kaart 
1+2+3 

17,2 13,6 25,6 20,8  17,2 17,8 
 
 
 

25,6 29,3 

Groep 
4 
Kaart 
1+2+3 

44,5 42,5 50 47,8  44,5 39,7 50 48,7 

Groep 
5 
Kaart 
3 of 
1+2+3 

62,4 61,7 67,5 66,8  62,4 62,5 67,5 68,4 

Groep 
6 
Kaart 
3 of 
1+2+ 

76 76,3 80,8 81  76 76,2 
 
 
 
 

80,8 79,4 

Groep 
7 
Kaart 
3 of 
1+2+3 

87,3 97,6 90,7 100,7  87,3 90,1 90,7 - 

Groep 
8 
1+2+3 

x x x x 106,9 96,6 x x x 

 
cito Spelling 3.0 (medio en eind) 
 

Groep Gesteld 
norm 
 
’17-‘18 
eind 

Behaal
d 
norm 
 
’17-‘18 
eind 

Behaalde 
norm 
 
’18-‘19 
begin 

Gesteld  
norm 
 
’18-‘19 
midden 

Behaald 
norm 
 
’18-‘19 
midden 

Gesteld  
norm 
 
’18-‘19 
eind 

Behaald 
Norm 
 
’18-‘19 
eind 

Groep 
3 

197,8 187,8  145,1 168 197,8 197 

Groep 
4 
 

262,9 272,7  237 235,1 262,9 258,9 
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cito Spelling Werkwoorden 3.0 (medio en eind) 

Groep Gestelde 
norm  
 
’17-‘18 
eind 

Behaalde 
norm 
 
’17-’18  
eind 

Behaalde 
norm 
 
’18-‘19 
begin 

Gestelde 
norm 
 
’18-‘19 
medio 

Behaalde 
norm 
 
‘18’19 
medio 

Gestelde 
norm 
 
’18-‘19 
eind 

Behaalde 
norm 
 
’18-‘19 
eind 

Groep 
7 
 

136,5 139 x 135,4 138,9 136,5 149 

Groep 
8 
 

x x 148,3 
II 

142,3 x x x 

 
Analyse van de tussenopbrengsten 2018-2019: 
 

Analyse van de begin toetsen in groep 8: 
 

- De rekentoets van groep acht aan het begin van het jaar was slecht gemaakt. De 

gemiddelde score was 265,6. Komt overeen met een gemiddelde van III, ligt onder het 

landelijk gemiddelde en ook de vaardigheidsgroei was gemiddeld naar beneden gegaan. 

Eén van de oorzaken bleek dat groep acht dit jaar de overstap heeft gemaakt om in Snappet 

de doelen aan te houden en niet meer te werken met de doelen uit de methode Wizwijs. 

Hierdoor discrepantie tussen aanbod en dat wat getoetst werd bij cito. 

 

Ingezette actie om medio acht de resultaten op gemiddeld niveau te krijgen: 

In Snappet is teruggeschakeld naar de doelen vanuit Wizwijs. Hierbij wordt er expliciet 

gekeken naar de doelen die nog niet aan bod zijn gekomen, deze worden als eerst 

aangeboden. Het zelf plannen van de volgorde van lessen heeft twee voordelen: 

1. Doelen die nog niet aan bod zijn gekomen worden nu alsnog aangeboden. 

2. Per week kunnen we herhalingsmomenten creëren om ook oude doelen nogmaals te 

behandelen. 

Groep 
5 
 

310,7 304,2  295,4 287,1 
 
 

310,7 309,3 

Groep 
6 
 

333,4 338  316,9 303,7 
 

333,4 319,2 

Groep 
7 
 

357 363,1  349,3 349,9 357 360,2 

Groep 
8 
 

x  359,3 
IV 

366 x   
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- De begrijpend leestoets liet een score zien van 207,8 gemiddeld. Dat komt overeen met een 

score van II. Dus goed. Wel was de vaardigheidsgroei iets gezakt. 

 

Ingezette actie om de vaardigheidsgroei M8 op gemiddeld niveau te krijgen: 

Begrijpend lezen staat drie keer per week op rooster. We hebben vorig jaar bewust een 

extra moment in het rooster gecreëerd, dit gezien de grote waarde van het vak begrijpend 

lezen en het feit dat veel kinderen dit toch nog lastig vinden. Voor nu blijven wij begrijpend 

lezen drie keer in de week uitvoeren. Hierbij zullen we nog explicieter aandacht besteden 

aan leesstrategieën en vraagstellingen. Ook binnen het POP-werk zal begrijpend lezen voor 

meer kinderen onder de aandacht gebracht worden, het gaat hierbij niet enkel om de 

kinderen met een hulpplan. 

 

- De toets voor spelling van de niet-werkwoorden was onvoldoende: 359,3. Komt overeen 

met IV. Ook de vaardigheidsgroei was gedaald. Een mogelijke oorzaak hiervan kan het feit 

zijn dat er sinds dit schooljaar gewerkt wordt met de methode Staal. Deze methode biedt 

de diverse spellingcategorieën anders aan dan de kinderen gewend zijn. Een aantal 

kinderen heeft aangegeven hierdoor in de war te zijn geraakt waardoor zij de spellingregels 

foutief hebben toegepast. 

- Nog een mogelijke oorzaak kan zijn dat wij met de leerstof van groep 8 zijn gestart i.p.v. 

met de geadviseerde groep 7 stof. In groep 8 wordt veel herhaling aangeboden van groep 

7, maar de stof is dit jaar nog niet/ anders bekend. 

 
Ingezette actie om het niveau van spelling van de niet-werkwoorden M8 op gemiddeld 
niveau te krijgen: 
De methode Staal blijft de leidraad binnen ons spellingonderwijs. Wel zullen we met de 
kinderen bespreken dat het niet gaat om het juiste nummer van de categorie, maar echt om de 
toepassing van de spellingregels. Tevens zullen we een foutenanalyse toepassen op de 
oefendictees en ‘echte’ dictees van Staal om zo de meest lastige categorieën te achterhalen. 
Aan deze categorieën zal vervolgens meer aandacht worden besteed. 

 

- Spelling van de werkwoorden: goed. 148,3, score II. Ook de vaardigheidsgroei was 

omhooggegaan. Een mogelijke oorzaak kan zijn dat onze nieuwe methode Staal de 

werkwoordspelling geïntegreerd aanbiedt. Vrijwel elke les komt er werkwoordspelling 

terug. Daarnaast zit dit wekelijks in het huiswerk waarbij we veel aandacht besteden aan de 

nabespreking. Ook binnen het POP-werk zijn er kinderen die extra aan werkwoordspelling 

werken. 

 
- De DMT-toets scoort 106,9. I.v.m. het ontbreken van de bandbreedtes is hier nog geen 

niveauscore aan verbonden. Wel is er gemiddeld genomen een stijging wat betreft de 

vaardigheidsgroei, dit is goed. Een mogelijke oorzaak hiervan kan zijn dat we het lezen van 
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woordrijtjes (op tempo) regelmatig met de klas geoefend hebben. Naast het lezen op 

snelheid besteedden we dan ook aandacht aan de betekenissen van de woorden, zodat ook 

hier het begrijpend lezen terugkwam. 

Een grote groep kinderen gaf aan dat ze heel gespannen waren voor de citotoetsen. De 
leerkrachten hebben getracht ze gerust te stellen door regelmatig aan te geven dat de kinderen 
niet zenuwachtig hoefden te zijn. Een aantal kinderen gaf aan dat ze hier juist zenuwachtig van 
werden. Daarbij moet wel vermeld worden dat een groot aantal van deze groep wel goed gescoord 
had. 

 

Analyse van de M toetsen: 
Groep 3: 
Spelling: beide groepen scoren boven de norm, groep 3A scoort lager dan 3B. Met beide groepen 
zal de aanpak voor spelling worden besproken en vergeleken.  
In groep 3A zitten veel jonge leerlingen (jarig in aug-sept-okt-nov-dec), we zien dat met name deze 
leerlingen onvoldoende scoren bij spelling (9 van de 10 lln., die onvoldoende scoorden) 
 
Lezen: DMT: groep 3A scoort onder de norm en groep 3B boven de norm. Met beide groepen zal 
de aanpak voor lezen worden besproken en vergeleken. 
In groep 3A zitten veel jonge leerlingen (jarig in aug-sept-okt-nov-dec), we zien dat met name deze 
leerlingen onvoldoende scoren bij lezen (8 van de 14 lln., die onvoldoende scoorden). 
 
Acties in groep 3 
We gaan in de komende periode verder met de lessen zoals deze ingezet zijn.  
 
Rondes Groep 1 Groep 2 Groep 3 
Groep 1: Rijtjesboek, leesboek, letters herhalen 
Groep 2: Woorddoe boek / spelling schrijven, daarna thema lezen – computer (wisselt om de 
week) 
Groep 3: zelfstandig bladzijde in het werkboek (klaar: leesboek) 
Veel aandacht voor-koor-door lezen en tempo lezen.  
 
Daarnaast zetten we in op veel extra lezen: 
* 3x per week 15 min tutorlezen met groep 8 (ma-di-vr) 
* 2x per week 15 min bieblezen 
* 1x 30 min lees/spelling circuit 
* 1x per week 20 min theaterlezen 
* 2x per week extra instructie tijd tijdens thematijd.  
* individueel (voor)-koor-door tijdens de schrijftijd. 
* Extra lezen met stagiair / ouders in de ochtend 
* Zandloper (tempo) lezen 3x per week 
 
* Bouw gaat binnenkort geïntroduceerd worden. 
We zullen ook inzetten op collegiale consulatie. Pam zal langsgaan op de Fontein in Ter Aar om te 
observeren en bespreken hoe deze school werkt met Lijn 3. Daarnaast zal Pam ook een leesles 



 43 

bekijken bij groep 3b. 
 
Rekenen: groep 3A scoort boven de norm en groep 3B onder de norm. Met beide groepen zal de 
aanpak voor rekenen worden besproken en worden vergeleken. In totaliteit een score van II. 
Leeftijd lijkt hier een veel minder grote rol te spelen. 
 
Welke relatie is er tussen de E2 taaltoets van cito en de leesresultaten DMT in groep 3? 
We hebben gekeken hoe de relatie is met de E2 Taaltoets voor kleuters. 
Je kunt hier geen algemene conclusies uit trekken. 
Bv in groep 3A: 14 onvoldoendes op de DMT, één zittenblijver; er waren maar twee leerlingen die 
onvoldoende scoorden op de E2. Op de M2 waren er echter veel meer van deze kinderen (namelijk 
7) die onvoldoende scoorden. 
Wat gaan we verder onderzoeken: 
Welke data kunnen we gebruiken om succes in groep 3 (voor wat betreft het lezen)  te voorspellen 
en overgang van 2 naar 3 te rechtvaardigen. 
Dit voor alle leerlingen in groep 2 en de kinderen in groep 1 waarover getwijfeld wordt omdat ze 6 
worden in de periode okt tot en met dec van het volgende schooljaar. 
- Welbevinden van de leerling, tijdens verplichte taken. 
- Betrokkenheid van de leerling op verplichte taken. 
- Sociaal-emotionele ontwikkeling: is er sprake van    voldoende zelfvertrouwen? 
- Resultaten op de E2 taaltoets 
- Resultaten op de toets fonemisch bewustzijn 
- Kleurentoets 
- Letterkennis (15 letters kennen) 
- Ewald Vervaettoets 
- Leervoorwaardenlijst om te kunnen starten in groep 3. 
Vraag: op hoeveel onderdelen moeten deze kinderen dan de norm halen? Welke zijn van 
essentieel belang voor een overstap van groep 2 naar 3?  
 
Groep 4: 
In groep 4 is één leerling gestart in de cito periode. Deze lln. heeft niet alle toetsen gemaakt. 
Vandaar de afwijking in aantal leerlingen. 
Begrijpend lezen: in de groep zitten 28 kinderen op het moment van de toets. Hiervan hebben 7 
kinderen de BLtoets niet gemaakt, omdat zij het technisch lezen niveau niet behaald hebben. 
Score BL was boven de norm. 
Relatie tussen TL en BL: 
Eén leerling haalt een hoog niveau op TL DMT, maar een lage score op BL. 
De andere leerlingen hebben allen met AVI de M4 gehaald. Scoren lager op de DMT. 
De leerlingen van groep 4 hebben ook op de AVI een hogere vaardigheidsgroei dan het landelijk 
gemiddelde. 
Nagevraagd zal worden wat de aanpak/aan te leren strategie is op het gebied van BL. 
Hoe wordt er gewerkt aan woordenschat in de nieuwe methode Staal?  
 
DMT: de gemiddelde vaardigheidsgroep van de groep ligt onder het landelijk gemiddelde, slechts 4 
kinderen hebben hun vaardigheidsgroei gehaald. Tijdens de groepsbespreking wordt er een plan 
van aanpak opgesteld, gefocust op heel de groep en de totale leesaanpak. Zowel tekstlezen als 
losse woorden lezen. 
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Opvallend is dat de resultaten op AVI veel beter zijn. 
 
Spelling: 1 kind is adaptief getoetst, deze heeft een toets lager gemaakt dan M4. Het resultaat dat 
zij behaald heeft is omgerekend naar een score die zij op de M4 toets behaald zou hebben. De 
gemiddelde vaardigheidsgroei van de groep ligt boven het landelijk gemiddelde. Zou dit het 
resultaat kunnen zijn van de inzet van de nieuwe methode en grondige aanpak spellingstrategie? 
 
Rekenen: Eén leerling heeft M5 toets op niveau I gemaakt. Zit op een eigen leerlijn rekenen. Eén 
leerling heeft E3 toets op niveau V gemaakt. Zij is net ingestroomd vanuit een andere school. Ook 
de E3 is door haar onvoldoende gemaakt. Zij zal terug getoetst worden. Ze heeft een TOS en is een 
NT2 lln., en heeft erg veel extra begeleiding nodig. 
Vaardigheidsgroei van de groep ligt behoorlijk boven het landelijk gemiddelde. 
 
Groep 5: 
Begrijpend lezen: 4 kinderen zijn adaptief getoetst, zij hebben een toets lager gemaakt dan M5. 
Het resultaat dat zij behaald hebben is omgerekend naar een score die zij op de M5 toets behaald 
zouden hebben. Alle 4 de kinderen hebben voor begrijpend lezen een eigen leerlijn (zie OPP van 
deze kinderen). 
Rekenen: 7 kinderen zijn adaptief getoetst, zij hebben een toets lager gemaakt dan M5. Het 
resultaat dat zij behaald hebben is omgerekend naar een score die zij op de M5 toets behaald 
zouden hebben. 5 van de 7 kinderen hebben voor rekenen een eigen leerlijn (zie OPP van deze 
kinderen). 3 van de 7 kinderen zijn NT2 kinderen, zij zullen nog op een andere (minder talige) wijze 
getoetst worden. De gemiddelde vaardigheidsgroei van de groep is lager dan het landelijk 
gemiddelde. 2 van de 7 kinderen die adaptief getoetst zijn hebben op hun eigen niveau wel hun 
vaardigheidsgroei behaald. 
DMT: 3 kinderen zijn adaptief getoetst, zij hebben een toets lager gemaakt dan M5. Hun resultaat 
is omgerekend naar een score die zij op M5 behaald zouden hebben. De gemiddelde 
vaardigheidsgroei van de groep ligt op het landelijk gemiddelde. In groep 5B is er boven de norm 
gescoord, in groep 5A niet. Dit pleit voor de ingezette proeftuin die gestart is in dit schooljaar (voor 
beschrijving zie katern opbrengsten 2017-2018). 
Spelling: Opvallend is de lage score op spelling. Leerlingen zijn ook gemiddeld behoorlijk in 
vaardigheidsgroei gedaald. 
Als mogelijke oorzaak wordt door de leerkrachten aangegeven dat in zijn algemeenheid veel 
leerlingen moeten wennen aan de nieuwe spellingaanpak van Staal. Leerlingen die voorheen nog 
aardig scoorden met ‘op het gevoel’ schrijven, hebben nu echt de spellingregels nodig. Ze zijn daar 
nog niet helemaal van doordrongen en aan gewend. Ook controleren ze de schrijfwijze van het 
woord niet consequent en doordacht op de manier zoals we dat graag zouden willen zien. 
Voor de groep is een groepsplan opgesteld in LeerUniek. Ook voor individuele leerlingen is een 
plan opgesteld. 
 
Groep 6: 
Rekenen: 4 kinderen zijn adaptief getoetst, zij hebben een toets lager gemaakt dan M6. Het 
resultaat dat zij behaald hebben is omgerekend naar een score die zij op de M6 toets behaald 
zouden hebben. De gemiddelde vaardigheidsgroei van de groep is beduidend lager dan het 
landelijk gemiddelde. 2 van de 4 kinderen die adaptief getoetst zijn hebben op hun eigen niveau 
wel hun vaardigheidsgroei behaald. Tijdens de groepsbespreking zal een groepsplan worden 
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opgesteld, met als focus de kinderen met een lage score omdat zij onvoldoende vaardigheidsgroei 
hebben doorgemaakt. 
 
Lezen DMT: Norm is gehaald. Ook de vaardigheidsgroei is meer dan gemiddeld. 
 
Spelling: norm niet behaald en ook de vaardigheidsgroei ligt onder het landelijk gemiddelde. 
Tijdens de groepsbespreking zal nagevraagd worden wat de aanpak is geweest. Speelt overstap 
naar een nieuwe methode ook hier een rol? 
Opvallend waren twee categorieën: duif-duiven en de verdubbeling van de medeklinker na korte 
klank (makke). 
Hierover is contact gezocht met een directeur van een andere school binnen de Stichting die ook 
Staal gebruikt. Zij geeft aan dat het zeker goed mogelijk is dat de effecten van de inzet van Staal 
pas over een paar jaar ook in de hoogste groepen zichtbaar zijn als de kinderen van het begin af 
aan vertrouwd zijn met de spellingdidactiek van Staal. 
Ook is er contact gezocht met één van de schrijvers van Staal; ook hij geeft aan dat de 
medeklinkerverdubbeling na korte klank en klinkerweglating een moeilijke categorie blijft. Wellicht 
is er meer nodig dan de methode biedt op deze categorieën.  
 
Besproken is om de basisinstructie te verstevigen en deze twee spellingcategorieën extra aan bod 
te laten komen. 
 
Begrijpend lezen: 
De norm is niet gehaald. Twee kinderen hebben een adaptieve toets gemaakt, zitten ook op een 
eigen leerlijn (pluszorg). Eén van de pluszorgleerlingen heeft dit laatste half jaar een sterke 
vaardigheidsgroei laten zien. 
De jongens zijn in het laatste jaar iets gestegen in hun niveau. Van V- naar V. De meisjes hebben 
een daling laten zien van II naar III.  
Ten opzichte van de groep zes van vorig jaar zit niet veel verschil. De meisjes van deze groep zijn 
licht gegroeid in hun score, de jongens sterk gedaald. 
Het TL is op niveau. Hoe zit het met de woordenschat? Welke strategie voor wat betreft de 
didactiek van het BL wordt gevolgd?  
Dit zal worden besproken tijdens de groepsbesprekingen. Aanpak zal worden vastgelegd in 
LeerUniek. 
 
Groep 7: 
Begrijpend lezen: van 1 leerling is de score uit het systeem gehaald wegens spieken. Gemiddelde 
vaardigheidsgroei ligt net boven het landelijk gemiddelde. 
Rekenen: Norm is gehaald. 5 kinderen zijn adaptief getoetst. 4 hiervan hebben een toets lager 
gemaakt dan M7 en 1 kind heeft een toets hoger gemaakt dan M7. Hun scores zijn omgerekend 
naar een score die zij behaald zouden hebben op de M7 toets. 
Vaardigheidsgroei ligt onder het landelijk gemiddelde. 
Opvallend is dat in groep 7a de vaardigheidsgroei het laagst is bij de I en I + scorenden en in groep 
7b bij de en IV en V scorenden. Interessant om daar het gesprek over aan te gaan. Wat doet groep 
7a en wat doet groep 7b?  
Groep 7b geeft de kinderen meer uitdaging door Bolleboos, Rekentijgers en een hulpouder die 
wiskunde geeft. 
Groep 7a heeft het aanbod voor IV en V gebaseerd op Snappet en 7B op basis van Cito. 
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DMT: 4 kinderen zijn adaptief getoetst, zij hebben een toets lager gemaakt dan M7. Hun scores zijn 
omgerekend naar een score die zij behaald zouden hebben op de M7 toets. De gemiddelde 
vaardigheidsgroei is ver boven het landelijk gemiddelde. De kinderen die een V- score hebben een 
eigen leerlijn, een dyslexieverklaring of er is een vermoeden van dyslexie. 
Spelling: 4 kinderen zijn adaptief getoetst, zij hebben een toets lager gemaakt dan M7. Hun scores 
zijn omgerekend naar een score die zij behaald zouden hebben op de M7 toets. Groep 7A heeft 
onder de norm gescoord, groep 7B erboven. De gemiddelde vaardigheidsgroei van de totale groep 
ligt onder het landelijk gemiddelde, beide groepen op zichzelf ook. 
Speelt ook hier het wennen aan de nieuwe aanpak een rol? 
Hierover is contact gezocht met een directeur van een andere school binnen de Stichting die ook 
Staal gebruikt. Zij geeft aan dat het zeker goed mogelijk is dat de effecten van de inzet van Staal 
pas over een paar jaar ook in de hoogste groepen zichtbaar zijn als de kinderen van het begin af 
aan vertrouwd zijn met de spellingdidactiek van Staal. 
Ook is er contact gezocht met één van de schrijvers van Staal; ook hij geeft aan dat de 
medeklinkerverdubbeling na korte klank en klinkerweglating een moeilijke categorie blijft. Wellicht 
is er meer nodig dan de methode biedt op deze categorieën.  
 
Spelling werkwoorden: 3 kinderen met een eigen leerlijn hebben de toets niet gemaakt. 
 
Analyse  van de E toetsen 2018-2019: 
- Wij werken met de landelijke norm zoals deze door cito is vastgesteld.  

De inspectienorm ligt lager, maar hoewel we ook zien dat in deze regio de taal duidelijk 

achterblijft, vinden we dat we toch op niveau moeten scoren.  

- AVI: In alle groepen is een sterke vaardigheidsgroei te zien van de leerlingen ten opzichte van 

de middentoetsen. 

Groep 3, 4, 5, 7 scoren boven het landelijk gemiddelde. 

Groep 6 heeft dezelfde groei doorgemaakt als het landelijk gemiddelde. 

Wat is er ingezet in de verschillende groepen waardoor dit resultaat is geboekt? 
- Proeftuin lezen in beide groepen 5: veel leesmomenten/toneellezen (er wordt hardop gelezen 
met elkaar). 
- Duo lezen in groep 7: hardop aan elkaar voorlezen. 
- Inzet leesouders. 
- Meer leesmomenten ingezet dan voorheen. 
 
Groep 1: 
- Bij 1 kind die vervroegd doorstroomt naar groep 3 is de Cito taal voor kleuters afgenomen. 
 
Groep 2: 
Taal voor kleuters: 
- Het percentage kinderen met een V score is groter dan 20% van het totaal. Percentage I score is 
kleiner dan 20% van het totaal. 13% zijn gewichten leerlingen. 
- Eén kind adaptief getoetst (M2 i.p.v. E2) 
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Acties in groep 2: 
- Het toetsen van kleuters nog even vasthouden. Blijf het bewijs vasthouden dat toetsen geef 
effect heeft. Het beeld dat de leerkracht van het kind heeft is veel waardevoller, sociaal-
emotioneel/het wel of niet interesse hebben in taakjes/frustratie bij opdrachten uitvoeren. Jong in 
kalenderjaren wil niet per definitie zeggen dat een kind niet door kan naar groep 3. 
 
Groep 3: 
DMT: 
- De groep scoort als geheel boven de landelijke norm. 
- De vaardigheidsgroei is 3 punten boven het landelijk gemiddelde. Met name de kinderen met een 
I, II of III score groeien sterk in hun vaardigheidsgroei. 
- De groep als geheel zit boven het functioneringsniveau van E3 en er is een stijgende lijn t.o.v. 
vorig jaar. 
- De dwarsdoorsnede laat zien dat beide groepen gemiddeld scoren. Groep 3B behaalt hogere 
scores dan 3A, in groep 3A zitten echter vijf kinderen die dit jaar doubleren. 
- Vier kinderen hebben alleen kaart 1 en 2 gelezen, dit zijn ook de kinderen die doubleren. 
- Van de 39 kinderen die kaart 1, 2 en 3 hebben gelezen, behaald 33,3% een I score. 
-Ingezet op voor-koor-door lezen en instructie op kleine groepen (3 groepen). 
 
Spelling: 
- Het percentage kinderen met een V score is groter dan 20% van het totaal. Het percentage met 
een I score is kleiner dan 20% van het totaal. Geen gewichten leerlingen. 
- Geen kinderen adaptief getoetst.  
- De groep scoort net onder de landelijke norm, ook de vaardigheidsgroei ligt onder het landelijk 
gemiddelde. 
- De trendanalyse laat een stijgende lijn zien t.o.v. vorig jaar, de groep scoort tegen het 
functioneringsniveau aan, zowel de jongens als de meisjes. 
- De dwarsdoorsnede laat zien dat 3B hoger scoort dan 3A. De jongens scoren in beide groepen 
vrijwel gelijk, de meisjes in 3B scoren hoger dan in 3A. 
- Ingezet op aanbod dat in groep 4 terugkomt, deze terminologie is in groep 3 al aangeboden. 
 
Rekenen: 
- Het percentage kinderen met een V score is groter dan 20% van het totaal. Geen gewichten 
leerlingen. 
- Geen kinderen adaptief getoetst.  
- De groep scoort boven de landelijke norm, de vaardigheidsgroei is echter net onder het landelijk 
gemiddelde. Dit is met name beïnvloedt door twee kinderen die een I+ score hebben behaald. 
- De trendanalyse laat zien dat de groep boven het functioneringsniveau en laat een stijgende lijn 
zien t.o.v. vorig jaar. De groei is zowel bij jongens als bij meisjes te zien, de groei van de meisjes is 
sterker, maar de jongens scoren hoger op hun functioneringsniveau. 
- Groep 3A scoort hoger dan groep 3B, zowel bij de jongens als de meisjes. 
- Schrift losgelaten, met sprongen vooruit werken. Realistisch rekenen, echt doen, bijvoorbeeld 
buiten op het plein. 
 
Acties in groep 3 
- Veel aandacht voor-koor-door lezen. Deze termen gaan we veranderen in ‘ik-wij-jullie’, dit 
ondersteunend met gebaren. 
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- Sprongen vooruit in blijven zetten, realistisch rekenen: bijvoorbeeld buiten oefeningen doen, laat 
de kinderen het echt uitvoeren. 
- Spelling: de terminologie van groep 4 is al aangeboden. Biedt dit volgend jaar resultaat? 
- Oriënteren of er na M3 overgegaan kan worden op STAAL. 
 
Groep 4: 
Een crisisleerling heeft invloed gehad op de werkhouding van de hele groep. 
 
Begrijpend lezen: 
- Bij alle kinderen is de toets afgenomen, ook bij de kinderen die een IV of V score haalden op de 
DMT toets. 
De afspraak is dat we alleen de begrijpend leestoets afnemen bij de kinderen die hun TL niveau in 
groep vier hebben gehaald, zowel bij de midden- als bij de eindtoetsen. 
 
DMT: 
- De groep scoort onder de landelijke norm, de vaardigheidsgroei is echter zes punten hoger dan 
het landelijk gemiddelde. 
- De trendanalyse laat zien dat de groep nog onder het functioneringsniveau van E4 zit, maar er is 
t.o.v. vorig jaar wel een stijgende lijn. De jongens scoren boven het functioneringsniveau en de 
meisjes eronder. 
- Het percentage kinderen met een I score is kleiner dan 20% van het totaal. Er zitten 3,4% gewicht 
leerlingen in deze groep (dat is 1 leerling). 
- Ralfi lezen is ingezet. 
 
Spelling: 
- Het percentage kinderen met een V score is groter dan 20% van het totaal. 3,4% zijn gewichten 
leerlingen. 
- Er zijn geen leerlingen adaptief getoetst. 
- De groep scoort onder de landelijke norm, ook de vaardigheidsgroei ligt net onder het landelijk 
gemiddelde. 
- De trendanalyse laat een dalende lijn zien t.o.v. vorig jaar, de groep scoort onder het 
functioneringsniveau. De jongens scoren er net boven, de meisjes eronder. 
 
Rekenen: 
- Het percentage kinderen met een V score is groter dan 20% van het totaal. 3,4% zijn gewichten 
leerlingen. 
- Geen kinderen adaptief getoetst.  
- De groep scoort onder de norm van het landelijk gemiddelde, ook de vaardigheidsgroei zit onder 
het landelijk gemiddelde. 
- De trendanalyse laat een dalende lijn zien t.o.v. vorig jaar, de groep scoort net onder het 
functioneringsniveau. De jongens scoren ver boven hun functioneringsniveau en de meisjes er ver 
onder. 
 
Acties in groep 4: 

- Bij een crisisleerling moet bekeken worden of deze uitgesloten kan worden van instructie. Deze 

werkhouding kan namelijk invloed hebben op de hele groep.  
- Ralfi lezen behouden. 
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- Spelling: de auditieve oefeningen uit het werkboek van STAAL worden ingezet tijdens POP-werk. 
De regels verklanken, herhalen, herhalen, herhalen. 
 
Groep 5: 
Begrijpend lezen 
- De groep heeft boven de norm van het landelijk gemiddelde gescoord. 
- De vaardigheidsgroei van midden tot eind 5 is zes punten hoger dan het landelijk gemiddelde. De 
sterkste groei is gemaakt door de kinderen met een I, II of III score. Opvallend is één jongen die in 
de 2 op 1 begeleiding zit, sinds de pinkstervakantie, weliswaar een V- scoort op M5 niveau, maar 
hij heeft wel een sterke groei doorgemaakt. Bij hem is de M4 afgenomen. 
- De trendanalyse laat zien dat we de afgelopen twee jaar onder het functioneringsniveau scoorden 
en dit jaar erboven. 
- De dwarsdoorsnede (waarin beide groepen 5 met elkaar vergeleken worden) laat zien dat groep 
5B gemiddeld hoger scoort dan 5A. De jongens in groep 5B hoger scoren (voornamelijk I en II) dan 
de jongens in groep 5A (voornamelijk IV en V). En dat de meisjes in groep 5A hoger scoren dan de 
meiden in groep 5B. 
- Vier kinderen hebben een andere toets gemaakt. 
- Het percentage kinderen met een I score is kleiner dan 20% van het totaal. 4,8% zijn gewichten 
leerlingen. 
 
DMT: 
- De groep scoort boven de norm van het landelijk gemiddelde en ook de vaardigheidsgroei zit net 
boven het landelijk gemiddelde. De NT2 kinderen hebben een goede groei gemaakt. 
- De kinderen van de pluszorg (vier kinderen) hebben een eigen toets gemaakt. 
- De groep scoort op het functioneringsniveau. Dit is een groei t.o.v. vorig jaar. De jongens zijn 
t.o.v. vorig jaar sterk gegroeid, de meisjes laten een daling zien. 
- De dwarsdoorsnede laat zien dat groep 5B hoger scoort dan 5A, gemiddeld wordt wel hetzelfde 
gescoord. 
- Het percentage kinderen met een V score is groter dan 20% van het totaal. Er zitten 4,7% gewicht 
leerlingen in deze groep. 
- Ingezet op voor-koor-door, daarna zelfstandig lezen 
(toneellezen/boeken/stripboeken/informatieboeken). 
- De hele groep leest met leesouders, ze doen aan toneellezen. 
 
Spelling: 
- 4,8% zijn gewichten leerlingen. 
- Drie kinderen adaptief getoetst.  
- De groep scoort onder de landelijke norm, de vaardigheidsgroei is echter boven het landelijk 
gemiddelde. 
- De trendanalyse laat een stijgende lijn zien t.o.v. de afgelopen twee jaar. Er wordt nog wel net 
onder het functioneringsniveau gescoord. De jongens hebben een sterke stijging doorgemaakt, de 
meisjes dalen wat. 
- De dwarsdoorsnede laat zien dat 5B iets hoger scoort. 
 
Rekenen: 
- 4,9% zijn gewichten leerlingen. 
- Vier kinderen adaptief getoetst.  
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- De groep scoort boven de landelijke norm, ook de vaardigheidsgroei ligt boven het landelijk 
gemiddelde. 
- De trendanalyse laat een stijgende lijn zien t.o.v. vorig jaar, de groep scoort boven het 
functioneringsniveau. De jongens scoren er ver boven, de meisjes er iets onder. 
- De dwarsdoorsnede laat een gelijke score zien tussen beide groepen. De jongens uit 5B scoren 
hoger dan die uit 5A en bij de meisjes is dat precies andersom. 
- Ingezet op redactiesommen, huiswerk mee naar huis. Rekenschrift structureel gebruiken bij 
Snappet. 
- Rekenprojecten voor de verrijkende groep + inzet rekenouder. 
 
Acties in groep 5: 
-  Strategieën aan kale rekensommen koppelen, investeren in het ‘hoe’. Koppeling Snappet naar 
Cito. 
- De zorggroep moet blijven automatiseren en met materiaal blijven werken. 
- Klaar met je werk? Lezen! 
- Spelling: de auditieve oefeningen uit het werkboek van STAAL worden ingezet tijdens POP-werk. 
De regels verklanken, herhalen, herhalen, herhalen. 
- Klankgroepenwoord vanuit STAAL blijven herhalen. 
 
Groep 6: 
Begrijpend lezen: 
- De groep scoort onder de norm van het landelijk gemiddelde. 
- Er zijn drie kinderen die een andere toets hebben gemaakt, dit zijn de kinderen van de pluszorg. 
- De vaardigheidsgroei ligt twee punten boven het landelijk gemiddelde. De sterkste groei is 
gemaakt door de leerlingen met een I, II of III score. Ook de kinderen van de pluszorg hebben een 
sterke vaardigheidsgroei gemaakt. 
- De minste vaardigheidsgroei is gemaakt door een leerling die de vorige keer een I+ score haalde 
en nu een I score. 
- De trendanalyse laat zien dat we in een dalende lijn zitten in drie jaar tijd. Dit jaar scoren we voor 
het eerst onder het functioneringsniveau. We hopen dat de nieuwe methode een goede 
didactische aanpak voor het begrijpend lezen mogelijk maakt. De jongens scoren dit jaar onder het 
functioneringsniveau en de meisjes scoren er nog net boven. 
- 4,3% zijn gewichten leerlingen. Het percentage kinderen met een I score is kleiner dan 20% van 
het totaal. 
 
DMT: 
- De groep scoort onder de norm van het landelijk gemiddelde. Ook de vaardigheidsgroei van de 
groep ligt onder het landelijk gemiddelde. 
- Drie kinderen (van de pluszorg) hebben een andere toets gemaakt. 
- De trendanalyse laat zien dat de groep onder het functioneringsniveau scoort, een dalende lijn 
t.o.v. vorig jaar. De jongens zitten ver onder het niveau en de meisjes erboven. 
- Het percentage kinderen met een I score is kleiner dan 20% van het totaal. Er zitten 4,5% gewicht 
leerlingen in deze groep. 
- Intensieve groep leest met leesouders met RT materiaal. 
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Spelling: 
- Het percentage kinderen met een V score is groter dan 20% van het totaal. Het percentage met 
een I score is kleiner dan 20% van het totaal. 4,8% zijn gewichten leerlingen. 
- Drie kinderen adaptief getoetst.  
- De groep scoort ver onder de landelijke norm, de vaardigheidsgroei is net aan niet behaald. 
- De trendanalyse laat een dalende lijn zien t.o.v. afgelopen twee jaar. De groep functioneert net 
boven M6 niveau. De jongens scoren ver onder E6, de meisjes bijna op E6. 
 
Rekenen: 
- Het percentage kinderen met een V score is groter dan 20% van het totaal. Percentage I score is 
kleiner dan 20% van het totaal. 4,3% zijn gewichten leerlingen. 
- Drie kinderen adaptief getoetst.  
- De groep scoort ver onder de landelijke norm, ook de vaardigheidsgroei ligt onder het landelijk 
gemiddelde. De kinderen van de pluszorgklas hebben een stevige vaardigheidsgroei doorgemaakt. 
- De trendanalyse laat een sterke daling zien t.o.v. vorig jaar, de groep scoort ver onder het 
functioneringsniveau E6, dit bij zowel de jongens als de meisjes. 
- Op Snappet gewerkt volgens de aangeboden werkwijze vanuit de teamtraining van april. 
Hulpplannen wat losgelaten, gekeken naar de leerdoelen van de hele groep. Wie valt waar uit? 
 
Acties in groep 6: 
- Wim ten Brink vragen om naar de rekenaanpak van Barend te kijken. Inzetten op de scores vanuit 
Snappet en niet de individuele hulpplannen vanuit de Cito. Waarom heeft dit niet het gewenste 
effect? De leerlingen van de pluszorg hebben wel hun vaardigheidsgroei gehaald. 
- Redactiesommen, huiswerk meegeven, modellen van strategieën aan kale sommen. 
- De hele groep laten lezen met leesouders. Inzet toneellezen (a.d.h.v. resultaat groep 5). 
- Klaar met je werk? Lezen! 
- Spelling: de auditieve oefeningen uit het werkboek van STAAL worden ingezet tijdens POP-werk. 
De regels verklanken, herhalen, herhalen, herhalen. 
- Klankgroepenwoord vanuit STAAL blijven herhalen. 
 
Groep 7 
Begrijpend lezen: 
- Twee kinderen hebben een andere toets gemaakt, dit zijn de leerlingen van de pluszorg. 
- De groep scoort ver boven de norm van het landelijk gemiddelde. 
- De vaardigheidsgroei ligt één punt boven het landelijk gemiddelde. De kinderen met een I of II 
score behalen de sterkste groei. 
- De trendanalyse laat zien dat de groep ver boven het eigen functioneringsniveau zit (B8), maar 
t.o.v. vorig jaar is er wel een dalende lijn (met name bij de jongens). 
- De dwarsdoorsnede laat zien dat beide groepen redelijk gelijk scoren. 
- 2,5% zijn gewichten leerlingen. Maar 5% van de kinderen scoort een V score. 
- Ingezet op leesstrategieën: 7 evidence based strategieën. 
 
DMT: 
- 19 van de 40 kinderen hebben de toets gemaakt, n.a.v. hun score op AVI en DMT van vorig jaar 
(dit conform onze afspraken dat vanaf groep 6 wordt bij leerlingen die AVI M6 behaald hebben én 
op de DMT van E5 minimaal een III score hebben behaald geen DMT meer afgenomen). Een 
groepsgemiddelde is daarom niet te herleiden. De vaardigheidsgroei is bij iets meer dan de helft 
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behaald en bij de rest niet. De kinderen die in de pluszorg zitten hebben de sterkste 
vaardigheidsgroei gemaakt. 
- 1 kind E4, 2 kinderen M5, 1 kind M7, 14 kinderen E7 en 1 kind M8. 
- Er zitten 5,3% gewicht leerlingen in deze groep. 
- Voor-koor-door, alle kinderen hebben gelezen met leesouders. Duo-lezen in twee/drietallen. 
 
Werkwoordspelling: 
- 2,7% zijn gewichten leerlingen. 
- Er zijn geen kinderen adaptief getoetst. 
- De groep scoort ver boven de landelijke norm, ook de vaardigheidsgroei ligt boven het landelijk 
gemiddelde. 
- De trendanalyse laat een sterk stijgende lijn zien t.o.v. vorig jaar. De groep functioneert bijna op 
M8 niveau, zowel de jongens als de meisjes. 
 
Spelling: 
- 2,5% zijn gewichten leerlingen. 
- Drie kinderen adaptief getoetst.  
- De groep scoort boven de landelijke norm, ook de vaardigheidsgroei ligt boven het landelijk 
gemiddelde. Groep 7A scoort qua vaardigheidsgroei ruim boven het landelijk gemiddelde, groep 7B 
scoort eronder. 
- De trendanalyse laat een dalende lijn zien t.o.v. vorig jaar, maar er wordt nog ver boven het 
functioneringsniveau E7 gescoord. 
- De dwarsdoorsnede laat zien dat groep 7A hoger scoort dan 7B. 
 
Rekenen: 
- 2,5% zijn gewichten leerlingen. 
- Drie kinderen adaptief getoetst.  
- De groep scoort boven de landelijke norm, de vaardigheidsgroei ligt echter onder het landelijk 
gemiddelde. 
- De trendanalyse laat een stijgende lijn zien t.o.v. vorig jaar, de groep scoort ver boven het 
functioneringsniveau. De jongens laten een hele sterke groei zien, de meisjes een sterke daling en 
scoren nu onder het functioneringsniveau. 
- De dwarsdoorsnede laat zien dat de verschillen tussen beide groepen niet groot zijn. Groep 7A 
heeft geen III scores. 
 
Acties in groep 7: 
-  Begrijpend lezen: inzetten op leesstrategieën, evidence based (zitten in de nieuwe methode) + 
modellen + herhalen. Implementeren van de nieuwe methode, met collega’s bij elkaar om de 
neuzen dezelfde kant op te houden. Ook in POP-werk modellen en in de tekst laten markeren, 
steek in op het ‘wat’; wat is nu daadwerkelijk belangrijk om te markeren. 
- Rekenen: Snappet en Cito blijven vergelijken, waar zitten de hiaten? Werkwijze Snappet n.a.v. 
teamtraining. De plusleerlingen moeten wel instructie krijgen, maar onder begeleiding het 
verrijkende aanbod uitvoeren heeft het gewenste effect. 
- DMT: alle kinderen laten lezen met leesouders, kinderen in twee/drietallen laten duo-lezen. 
- Spelling: kinderen de tijd geven om na te denken, het woord op te schrijven, woord in stukjes 
hakken, controleren. Kortom, tijd en rust. Categorieën blijven herhalen! Zowel bij werkwoorden als 
bij niet-werkwoorden. 
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Beslissingen en plan van aanpak naar aanleiding van de tussenresultaten:  
- Rianne gaat contact opnemen met het Cito om te vragen of het breed herkenbaar is dat 

kinderen die in I of I+ scoorden op de vorige toets hun vaardigheidsgroei niet halen en wat 

we daaraan zouden kunnen doen. Helpt het bv om ze een vervolgtoets af te nemen van het 

jaar daarop? 

Cito geeft aan dat kinderen met een I of I+ score te weinig groeien. Het neigt ernaar om ze 

niet mee te nemen in het resultaat, maar dit stond niet expliciet in de mail. Rianne gaat 

mailen of je de volgende toets al af mag nemen bij deze kinderen. Vanaf E3 gaan de 

kinderen met een I+ score de toets van het half jaar daarna maken (in groep 3 wordt 

kritisch naar het kind gekeken). Bijv. een kind heeft nu op E6 een I+ score behaald, dus 

maakt de volgende periode E7. E7 is de laatste toets die je als doortoets toets mag 

gebruiken. 

- Tijdens POPwerk de Cito toetsen bespreken met de kinderen om nog beter te kunnen 

analyseren waar de kinderen in het proces een denkfout maken of waar een hiaat zit. 

Is besproken in enkele groepen, blijft een aandachtspunt voor komend jaar. Hoeft niet- 

per se in POP-werk. 

- Aanbod van de plusklaskinderen vormgeven. Dit gezamenlijk bespreken in een PLG. 

Plusaanbod rekenen is besproken. Komend jaar richten op lezen. 

- Aanbod voor kinderen die I of I+ scoren in groep zeven en acht vormgeven met Bolleboos 

en Rekentijgers; hulpouders, Tutor, lln als hulpmeester of hulpjuf inzetten. 

Valt samen met plusaanbod rekenen. 

- Voor leerlingen die IV of V scoren met begrijpend lezen tijdens POPwerk inzet van Cito 

oefenboek, toetsboek tekstverwerken. 

Is gebeurd. Wordt doorgezet in 2019-2020, met nieuw aangeschaft materiaal (n.a.v. de 

aanschaf van een nieuwe BL methode). 

- Voor leerlingen begrijpend lezen de rapportcijfers baseren op twee toetsen tekstverwerken 

en twee bloktoetsen Nieuwbegrip. 

Is gebeurd. Komend jaar alleen op basis van de toetsen van Grip op lezen. Geen toetsen 

meer op Nieuwsbegrip. 

- Na iedere toetsperiode van Cito een bespreking met het hele team van de resultaten en de 

analyses. Bespreking per bouw en plenair delen van bevindingen en elkaar daarop 

bevragen. 

Blijven we doen. 

- Ook volgend jaar gaan we door het MT gestructureerd klassenbezoeken en observaties 

afleggen aan de hand van E-loo vragenlijsten. 

Resultaten worden namelijk in hoge mate (Hattie) bepaald door het gedrag van de 

leerkrachten. 

Hoe is het met het didactisch en pedagogisch handelen van onze leerkrachten gesteld? 

Zie vlootschouw E-Loo 
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Beslissingen en plan van aanpak naar aanleiding van de eindresultaten:  
- Doel aangeven aan het begin van de les, wat moeten de kinderen aan het eind van de les 

kunnen? Laat kinderen aangeven of ze dit al kunnen. Doelen zichtbaar maken in de klas, 

houdt met je groep de voortgang bij gedurende het schooljaar. 

- Maak de opbouw van je les duidelijk, wat kunnen de kinderen verwachten. 

- De kinderen laten samenwerken? Geef instructie op de wijze hoe er samengewerkt moet 

worden en evalueer dit proces ook. 

- Plusaanbod op het gebied van technisch lezen (groep 3 t/m 8) invullen. Kinderen die een 

DMT toets hoger dan hun groep behalen, komen hiervoor in aanmerking. 

- Vrij lezen veelvuldig inzetten om het leesplezier te bevorderen, dit heeft een positief effect 

op het technisch lezen (alle groepen). 

- Groepsleerkrachten houden contact met Simone en Ester van de pluszorg. Hoe ziet het 

aanbod er daar uit? De pluszorgleerlingen groeien vaak sterk in hun vaardigheidsgroei. Er 

wordt daar volledig ingezet op het niveau waar de leerlingen op dit moment zijn. 
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Hoofdstuk 6  Verwijsadviezen Voortgezet Onderwijs 
 
Adviezen voortgezet onderwijs 

Advies 2017-2018 Na omzetting, 
tabel 22 

2018-2019 Na omzetting 
Tabel 22 

PRO 0 0 1 1 

VMBO- (lager dan T) 3 2 9 9 

VMBO-TL 7 14 5 8 

VMBO-TL LWOO 0 0 0 0 

VMBO-TL/HAVO 10 0 4 0 

HAVO 6 14 3 6 

HAVO/VWO 10 0 6 0 

VWO 8 14 4 8 

Totaal 44 44 32 32 

 
Omzetten gemengde adviezen  
Om deze indicator te kunnen beoordelen is het noodzakelijk gemengde adviezen om te 
zetten naar eenduidige adviezen. In de onderstaande tabel is weergegeven hoe de inspectie 
dit doet. 
 

Dit betekent dat 66 procent van de leerlingen met een vmbo/havo-advies eigenlijk een 
vmbo-advies heeft en 33 procent een havoadvies. 
  

Uitstroom 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

VMBO TL of lager 36% 36% 56% 
Havo en Vwo 64% 64% 44% 

 
Bereken het percentage leerlingen dat uitstroomt naar VMBO TL of lager ten opzichte van 
het totaal aantal leerlingen dat jaar in groep 8. Doe dit ook voor de uitstroom naar 
Havo/Vwo 
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Analyse verwijsadviezen Voortgezet Onderwijs: 
 

Analyse positieve ontwikkelingen: 
- In 2016-2017 en 2017-2018 stroomt 64% van de leerlingen uit naar havo en vwo. 

Doelstelling om in de toekomst percentage verwijzing naar havo/vwo hoger dan 

50% te laten zijn. 

- Kinderen in groep 6 en 7 krijgen een voorlopig advies. Dit advies wordt 

geformuleerd door de leerkrachten van groep 6, 7 en IB. 

- Het advies wordt bekend gemaakt tijdens het adviesgesprek, hierbij waren ouders 

en kind aanwezig. Door het advies pas op dat moment kenbaar te maken ben je in 

de gelegenheid om het gelijk toe te lichten en te bespreken. Er is goed overleg 

gevoerd met ouders, waarbij school en ouders en gelijkwaardig waren. 

Analyse negatieve ontwikkelingen: 
- Doelstelling om percentage verwijzing naar havo/vwo hoger dan 50% te laten zijn 

is niet gelukt. Op voorhand was dit al bekend, aangezien het niveau van de groep 

dusdanig lager lag dan voorgaande jaren en dit conform de verwachtingen was (op 

basis van de Cito toetsen van groep 6 en 7). 

Beslissingen en plan van aanpak:  
- Wanneer er bij leerlingen twijfel is over een enkelvoudig vwo-advies, en het kind 

daarbij de wens heeft om tweetalig vwo te gaan doen, moeten wij in onze 

overweging rond de adviesperiode in januari meenemen dat VO-scholen de weg 

richting tweetalig kunnen blokkeren wanneer het advies pas na de cito eindtoets 

wordt aangepast. 
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Hoofdstuk 7 Functioneren oud-leerlingen 3e jaar VO 

  
 
Het betreft de oud-leerlingen die in het schooljaar 2015-2016 de school hebben verlaten en 
na de zomervakantie in 2018 zijn gestart in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs.  
 
De inspectie beoordeelt de indicator als voldoende als 75 procent of meer van de leerlingen, 
van wie de gegevens bekend zijn, in het derde jaar voortgezet onderwijs op of boven het 
geadviseerde niveau functioneert. Als dit voor minder dan 75 procent van de leerlingen het 
geval is, beoordeelt de inspectie de indicator als onvoldoende.  
 

Beslisregel functioneren in 
het vervolgonderwijs  

 

De leerlingen functioneren in het vervolgonderwijs naar 
verwachting.  

 
Het percentage leerlingen in het derde leerjaar voortgezet 
onderwijs dat zonder vertraging op of boven het 
geadviseerde niveau functioneert is:  

Voldoende (‘3’):  75 procent of meer.  

Onvoldoende (‘2’):  minder dan 75 procent.  

Niet te beoordelen (‘5’):  

- onbekend, omdat de school niet over voldoende 
gegevens van de scholen voor voortgezet onderwijs 
beschikt.  

of  

- onbekend, omdat de school een onvolledige of 
onbetrouwbare analyse van de gegevens heeft.  

 

Groep 8 
2016-2017 

Advies 
(gegeven 
door ons) 

Start derde 
jaar VO 
(2018) 

Advies is 
gelijk 
gebleven 
(correct 
advies) 

Advies was 
te laag 

Advies 
was te 
hoog  

Onbekend 

1 havo/vwo vwo x1    

2 vmbo-t/havo vmbo-t   x  

3 havo havo x    

4 havo vwo  x   

5 havo/vwo havo   x  

6 vmbo-t vmbo-t x    

7 vmbo-t vmbo-t x    

 
1 Wij hebben een dakpanadvies gegeven, de leerling heeft in de dakpanklas op het hoogste niveau onderwijs 

ontvangen. Bij de start in het derde jaar VO ontvangt de leerling nog steeds onderwijs op dat niveau, ons advies 

in groep 8 was dus passend. 
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8 havo havo x    

9 gymnasium havo   x  

10 havo/vwo vwo x¹    

11 vmbo-t vmbo-t x    

12 havo havo x    

13 havo havo x    

14 havo havo x    

15 gymnasium2 vwo x    

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       

TOTAAL   73% 7% 20%  

 
 
Kolom 2 (Advies): Hier noteer je het advies van de basisschool. 
Kolom 3 (Na 2 jaar (start leerjaar 3)): Hier noteer je de terugkoppeling in die je krijgt van het 
VO. 
Kolom 4 (Advies is gelijk gebleven): Hier turf je of de oud-leerling op hetzelfde niveau zit in 

het VO als het gegeven advies van de basisschool (kolom 
2). 

Kolom 5(Advies was te laag): Hier turf je of het gegeven advies van de basisschool te laag is 
geweest. Dit weet je omdat je vanuit het VO bericht hebt ontvangen dat de oud-leerling op 
een hoger niveau zit. 
Kolom 6 (Advies was te hoog): Hier turf je of het gegeven advies van de basisschool te hoog 
is geweest. Dit weet je omdat je vanuit het VO bericht hebt ontvangen dat de oud-leerling 
op een lager niveau zit. 

 
2 Met ingang van het schooljaar 2016-2017geven wij geen gymnasium adviezen meer. VWO is het hoogst 

mogelijke adviez, waarbij gymnasium een keuze is voor de leerling. Ook op het gymnasium wordt op VWO 

niveau lesgegeven, ons advies in groep 8 was dus passend. 
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Graag bij kolom 5,6 en 7 de percentages berekenen t.o.v. het totaal aantal leerlingen in 
groep 8. 
 
In het schooljaar 2018-2019 hebben we enkel gegevens ontvangen van het Scala College. 
 
Groene Hart College 
Scala College 
Ashram College 
Wellant College 
 
 
Analyse functioneren oud-leerlingen start derde leerjaar VO: 
 

Analyse positieve ontwikkelingen: 
- Adviseringsprocedure met strakke criteria van SWV Rijnstreek werkt. 

- De plaatsingswijzer geeft een helder beeld van het niveau van de leerlingen. Ook 

voor ouders maakt dit het niveau, en daarbij het advies, inzichtelijk. 

- Op basis van de gegevens die we hebben kunnen we stellen dat 73% een passend 

advies heeft gekregen. 

Analyse negatieve ontwikkelingen:  
- I.v.m. de vernieuwde privacy wetgeving is de terugkoppeling vanuit het VO in 

mindere mate aanwezig. We halen onze informatie, naast de aanlevering vanuit 

het VO, uit Vensters. 

- Advies van de basisschool is bindend voor ouders en het VO. Het is de bedoeling 

dat de basisschool zich houdt aan het protocol. Het VO houdt zich vervolgens weer 

aan ons advies volgens dit protocol. Iedereen is bang zijn handen te branden en 

afgerekend te worden op afstroom e.d. Het blijft belangrijk dat de basisschool ten 

behoeve van een kind, in overleg met PO-VO, ouders én kind, af durft te wijken van 

het protocol. Voor het VO is het van belang dat ze, in goed overleg, af te durven 

wijken van het gegeven advies. 

Beslissingen en plan van aanpak:  
- We blijven de procedure van advisering van Samenwerkingsverband Rijnstreek 

volgen. 

- We archiveren de gegevens die door het VO worden aangeleverd. 

- Onze verwijzingscijfers n.a.v. dat wat we van het VO aangeleverd krijgen, vullen we 

aan met de managementrapportage die sinds dit jaar in Vensters wordt aangeleverd. 
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Hoofdstuk 8  Klachten 
 
Er zijn in het schooljaar 2018-2019  geen klachten ingediend.  
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Hoofdstuk 9  Incidentenregistratie sociale veiligheid 
In dit document worden incidenten geregistreerd die de sociale veiligheid onder druk zetten. 
Te denken valt aan pesten, grensoverschrijdend gedrag, agressief en intimiderend gedrag en 
discriminatie of radicaliteit. 
 
Doel van het document is het centraal monitoren van gevallen hieromtrent om vroegtijdig 
trends te herkennen en soortgelijk gedrag centraal te documenteren.  
Het document wordt ingevuld door de aandachtsfunctionaris sociale veiligheid of een door 
hem/haar aangewezen persoon. Deze persoon is tevens aanspreekpunt voor ouders, 
leerlingen en leerkrachten omtrent knelpunten betreffende sociale veiligheid. 
 
Incidenten worden chronologisch gedocumenteerd en worden structureel geanalyseerd 
samen met uitkomsten van (jaarlijkse) monitoring door middel van vragenlijsten voor 
leerkrachten en leerlingen (van groep 7 en 8). 
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Datum Toelichting voorval 

16 november 2018 Tussen de middag plassende man 
op het schoolplein. Geen 
kinderen op het plein. 
Pedagogisch medewerker heeft 
de man aangeroepen, waarop hij 
mopperend wegliep. Ouders van 
school op de hoogte gesteld. 
Contact gehad met Ipse de 
bruggen, bleek geen inwoner te 
zijn van Ipse. Wie dan wel? We 
blijven alert. Nogmaals, dan 
politie inschakelen. 

22 november 2018 Pesten van een groep jongens 
ten opzichte van één kind na 
schooltijd. Met een nasleep de 
dag daarna tijdens de 
ochtendpauze. Zie ParnasSys. 

27 november 2018 Pestincident tijdens TSO. Zie 
ParnasSys. Twee jongens pesten 
één jongen. Gesprek met de 
‘pesters’, gesprekken met de 
jongen, contact ouders. Naar 
tevredenheid opgelost. 

08-01-2019 Leerling is boos en reageert zijn 
woede af op twee andere 
kinderen. Zie ParnasSys. Ouders 
zijn erbij betrokken en zijn boos 
op elkaar. Gesprek gevoerd met 
deze twee ouders. Gingen goed 
uit elkaar.  

05-02-2019 Pestincident tijdens TSO. 
Uitgesproken met de kinderen, 
contract opgesteld, ouders 
ingelicht. 

12-02-2019 Lln. wordt boos op andere lln. 

Leerling durft eigenlijk niet meer 

naar school. 
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14-02-2019 Klacht van huurders over jongens 

die de lessen verstoren in de 

gymzaal. 

21-02-2019 Lln. uit groep ½ uit bedreigende 

taal tegen een andere kleuter. 

Hierover is contact geweest met 

de hulpinstanties achter deze 

kinderen.  

 Doorlopend incidenten in het 

dorp met twee kinderen. 

Hulpinstanties, JGT, Centrum 45, 

wijkagent 
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Hoofdstuk 10  Ingezette subsidies 2018-2019 

 

Gemeentelijke subsidies: € 16.900 
2018: 

- Buurtsportcoach in samenwerking met Stichting Kinderopvang Liemeer 

- VVN-verkeerskrant en examens zowel theorie in groep 7 als praktijk in groep 8. 

- Bijdrage klein speelmateriaal voor de gymzaal 

- Onderwijsbegeleiding 

- Cultuureducatie (KijkKunst) 

 

2019: Veranderd subsidiebeleid vanuit de gemeente. 
- Buurtsportcoach in samenwerking met Stichting Kinderopvang Liemeer: € 6000 

- Kijkkunst: € 3000 

- dBos; de bibliotheek op school € 3000 

- Metaalvakschool € 300 

- Kunstwerk € 5500 

Geoormerkte subsidie prestatiebox 2018-2019 
- Muziek aanvullend € 3000 

- E loo Dot € 1000 

 
Muzieksubsidie: € 20.000 voor drie jaren. 

- 2018-2019: inzet van twee docenten van muziekvereniging Arti et Religioni. Zij geven 

op dinsdagmorgen aan alle groepen een half uur muziekonderwijs. 

- 2018-2019: avond zangles o.l.v. koordirigente; avond zangles olv koordirigente met 

orgelbegeleiding, uitvoering tijdens kerstavond in kerk door team. 

- 2018-2019: project Starti door Arti. 
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Werkdrukverminderingsgelden.  
Budget aanpak werkdruk 2018/2019      €           41.843  

Kosten bestedingsplan aanpak werkdruk 2018/2019       €           41.843  

waarvan voor personeel    €                 40.243    

waarvan voor materieel    €                   1.600    

waarvan voor professionalisering    €                          -      

waarvan voor overige bestedingsdoelen    €                          -      

Nog te besteden      €                    -0  

        

        

bestedingsdoel   categorie bedrag 

        

Inzet van onderwijsassistent Jolanda Vermeulen, 0,38 wtf    personeel   €           17.100  

Inzet van Colinda Arends, leerkracht 0,1425 wtf    personeel   €           11.400  

Aanschaf Leeruniek     materieel  
 €              
1.600  

Inzet 1 wtf voor extra kleutergroep, gedeeltelijk uit 
werkdrukvermidering    personeel   €           11.743  

 
In iedere werksessie (de ene week op donderdag voor de mensen die aan het einde van de week werken en de andere 
week op maandag voor de mensen die aan het begin van de week werken), wordt een werkdrukitem besproken en 
overleggen leerkrachten met elkaar wat belangrijk en urgent is en dus prioriteit behoeft. Gezamenlijk wordt besloten wat 
dus wel/niet gedaan moet worden. 
 
Wij hebben deze werkdrukmiddelen ingezet in de verwachting dat leerkrachten ruimte ervaren om met name de 
administratieve ervaren werkdruk te verminderen. Leerkrachten willen zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan hun 
primaire taak: goede lessen voorbereiden om goed, gedegen passend onderwijs te bieden. De onderwijsassistent, die zich 
om schoolt tot leerkrachtondersteuner geeft ondersteuning in de lessen, zodat de leerkracht kan observeren en gegevens 
kan vastleggen of een oudergesprek kan voeren. De leerkracht vervangt op woensdag in afwisselende groepen, zodat de 
groepsleerkracht buiten de groep of thuis aan het werk kan voor de groep. Er is een extra kleutergroep geformeerd om 
de werkdruk in de kleuterbouw te verlichten. Hier zou namelijk al in het begin van het jaar gestart gaan worden met 
grote aantallen kinderen. Ook bovenschools heeft hierin geïnvesteerd. Leeruniek helpt ons om op efficiënte wijze na 
iedere toetsperiode de kinderen te voorzien van een passend leerstofaanbod. 

 

  
 
Op Aeresteijn is een commissie van twee leerkrachten benoemd die als taak hebben gekregen met het team in gesprek te 
gaan over ervaren werkdruk. Er werd gesproken over de knelpunten die werknemers ervaren en de oplossingen die zij 
hiervoor voorzien en bepalen. Na deze inventarisatie is deze commissie in gesprek gegaan met het hele 
managementteam van Aeresteijn.  In het gesprek over de aanpak van de werkdruk wordt besproken welke maatregelen 
er in de school moeten worden genomen om de werkdruk te verminderen. Op basis van dit gesprek is door de directeur 
een bestedingsplan opgesteld voor de inzet van de extra werkdrukmiddelen in 2018/2019. Dit bestedingsplan is ter 
instemming voorgelegd aan de personeelsgeleding van de P-MR.  
De P-MR van de school wordt na afloop van het schooljaar door de directeur geïnformeerd over de besteding van de 
extra werkdrukmiddelen in het voorgaande schooljaar. Over de niet-bestede middelen worden door de directeur in 
samenspraak met het team en de P-MR nadere bestedingsafspraken gemaakt conform de doelen en verwachtingen van 
het bestedingsplan. 

Boerderijschool 
Vanuit Innovatiefonds. 

De school gaat in 2019, 2020 en 2021 20 dagdelen naar de boerderij “De 
Vossenburch” en de boerderij krijgt hiervoor een vergoeding van €230,- per dagdeel.  
De vergoeding voor de boerderij is in 2019 volledig afkomstig uit Leader project, in 
2020 (het 2e boerderijschooljaar) is de eigen bijdrage van de school €115,- per 
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dagdeel en de bijdrage uit het Leader project ook €115,- per dagdeel in 2021 (het 3e 
boerderijschooljaar) is school verantwoordelijk voor volledige vergoeding van de 
boerderij (€230,- per dagdeel). 

 
Extra middelen vanuit WSNS- gelden voor pluszorg- en plusklas 
Hoe kunnen wij bepalen of de pluszorg- en de plusklas een succes zijn? Tenslotte zetten we 
behoorlijk wat extra middelen in vanuit onze onderwijsgelden. Ook hier willen we ons graag 
over verantwoorden. 
Extra ingezette formatie ten behoeve van pluszorg- en plusklas, vanuit ‘effectieve school’: 
0,1 wtf voor pluszorgklas 
0,1 wtf voor plusklas 
 
Vanuit andere WSNS gelden, die overgeheveld zijn naar Wij de Venen voor lln met extra 
zorg:  

• AA & KA ontvangen vijf ochtenden in de week 1 op 2 begeleiding door een 

onderwijsassistent of leerkrachtondersteuner. Zij verblijven intern in Centrum 45 in 

Oegstgeest en worden dagelijks per taxi naar school vervoerd en opgehaald. In Centrum 45 

worden momenteel hun trauma gediagnosticeerd. Centrum 45 heeft geprobeerd om hen te 

plaatsen op een school in de buurt. Dit is echter niet gelukt omdat scholen niet akkoord 

gingen met deze plaatsing. Om die reden is er gekozen voor de oplossing om hen naar 

Aeresteijn te laten vervoeren en hen hier van onderwijs te voorzien. 

 

Plannen voor 2019-2020 

 

Inzet NT2 docent: een middag per week voor tien NT 2 kinderen. 

 

Leonore werkt tot november nog drie dagen met onder andere de NT2 kinderen. Na 1 

november blijft zij één dag vrijwillig werken.  

De NT 2 docent komt op woensdagmorgen.  
Eventueel neemt zij K en A de eerste periode apart.   
Daarna werkt zij een uur met een onderbouw groep (Y., P., T., en evt A.) en een uur met een 
bovenbouwgroep (M., R., S., R. en evt K.).  
Wij zorgen voor een ruimte waar ook een digibord beschikbaar is.  
Aan de leerkrachten van bovenbouw leerlingen vragen we of en welke behoefte er is aan 
preteaching. 
Zij heeft geadviseerd om dagelijks met deze kinderen tutor-lezen in te zetten met 
bovenbouw leerlingen.  
Tips:  
-De nieuwe methode ‘Taalbos’  
-Oefenplein,  
-leestrainer.nl,  
-junior Einstein. 
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Hoofdstuk 11  Opleidingen 2018-2019  

 
Met Sprongen Vooruit groep 3 (rekenen): Rina de Groot (vervolgcursus) 
Taal in blokjes:  
Opleiding bevoegdheid gym vervolg: Barend Vernooij (afgebroken) 
Herhaling BHV: Anneke Zantboer, Rina de Groot, Carla v.d. Lip, Irma Egberts, Simone Meijer, 
Anita Keijzer, Joke Hoogenboom, Mary Overdevest, Laura Kroes, Rianne Dijkman, Anja Gort, 
Ester Plaisant v.d. Wal, Dorine v.d. Berge, Jolanda Vermeulen, Marina den Braber, Chantal 
Keijzer. 
Beginners BHV: geen 
Kanjertraining: Barend Vernooij (licentie A geldig tot 2020) 
Kanjertraining herhaling: Laura kroes en Chantal Keijzer 
Opleiding basisbekwaam schoolleider: Laura Kroes 
Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige: Irma Egberts 
Conferentie leiderschap in evenwicht: Anneke Zantboer 
Transactioneel leiderschap: Anneke Zantboer 
Dyscalculie: geen 
Tos: Anja Gort en Sandra Claerhoudt 
Directie en intern begeleiders: Calamiteitentraining vanuit GGD in kader van sociale 
veiligheid 
Team is geschoold in zingen door Arti et Religioni vanuit de muzieksubsidie. 
Twee onderwijsassistenten hebben de opleiding tot leraarondersteuner gevolgd. 
Docententraining Seksueel Grensoverschrijdend gedrag en de Meldcode 
Jongens in het onderwijs: Anja Gort 
NT2: Leonore Coenradie 
Geweldloze communicatie: Anneke Zantboer 
Thematisch spelen en leren in groep 2 t/m 4: Pam van Veen en Chantal Keijzer, Wendy 
Koster en Rina de Groot. 
Kleuteronderwijs in de 21e eeuw: Tineke Visser en Carola van Heusden 
Training duurzame inzetbaarheid: Anja Gort 
Leescoördinator: Chantal Keijzer 
Dyslexie: Anouk Zuidema, Hava Eren, Colinda Arends, Marina den Braber, Barend Vernooij 
Conferentie Gert Biesta, januari 2019: Anja Gort en Sandra Claerhoudt 
 
Netwerken, coaching en intervisiegroepen: 
I-coach netwerk: Simone Meijer 
Interne begeleiders netwerk Wij de Venen: Simone Meijer en Mary Overdevest 
Netwerk NT2 leerkrachten: Leonore Coenradie 
Plusleerkrachten netwerk: Laura Kroes 
Kring 1 WSNS: Anneke Zantboer, Simone Meijer, Mary Overdevest. 
Grote beleidsgroep WSNS: Anneke Zantboer 
Werkgroep WSNS hiaatdekkend onderwijs jonge kind: Anneke Zantboer 
Directeurenoverleg Nieuwkoop: Anneke Zantboer 
Directeurenoverleg Wij de Venen: Anneke Zantboer 
Intervisiegroep Wij de Venen: Anneke Zantboer, Mary Overdevest, Simone Meijer en Laura 
Kroes samen met MT van De Vosseschans. 



 68 

Intervisiegroep Schoolleiders Vakbekwaam: Anneke Zantboer. 
Intervisiegroep opleiding persoonlijk leiderschap: Anneke Zantboer 
Supervisiegroep: Anneke Zantboer met opleider meesterlijk coachen, oud-schoolbegeleider, 
oud-directeur en oud-collega adjunctdirecteur. 
Coaching op werkdruk: Janny Kor 
Coaching in kader van tweede spoortraject: Janny Kor 
Coaching coöperatieve werkvormen: Marlyne Henkemans 
Werkgroep personeel Wij de Venen: Anneke Zantboer 
Lokaal Netwerk Verkeerseducatie gemeente Nieuwkoop: Anneke Zantboer 
Projectgroep IKC vanuit de dorpsraad: Anneke Zantboer 
Stuurgroep “Hoe verder met de kern Langeraar: Anneke Zantboer 
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Hoofdstuk 12  Medewerkertevredenheidsonderzoek 
 

Wat hebben we in 2018-2019 ingezet om de medewerkerstevredenheid te verbeteren? 

- In functioneringsgesprekken individueel gesproken over de dramadriehoek. 

(Bron: Transactionele analyse). 

Ben je in je slechte momenten geneigd tot gedrag van een slachtoffer, aanklager, 

redder of toeschouwer. 

Hoe blijf je voor deze valkuil en blijf je assertief, helpend, durf je je kwetsbaar op te 

stellen en handel je indien gewenst en nodig? 

Welke stappen ga je daarin zetten? 

 

- Vergaderingen zijn geëvalueerd en aanpassingen worden volgend jaar doorgevoerd. 

 

Wat hebben we ingezet om de pedagogische en didactische kwaliteiten van de leerkrachten 
te vergroten? 

- Minimaal drie flitsbezoeken waarbij gescoord wordt op betrokkenheid van leerlingen 

en of leerlingen doen wat ze moeten doen. Er wordt altijd een reflectieve vraag 

gesteld. 

- Gesprekkencyclus conform beleid van Stichting Wij de Venen. 

- Bij leerkrachten die net gestart zijn: Pam van Veen, Barend Vernooij, Anouk Zuidema 

is een vervolg gegeven aan het inductietraject. Dit conform Wij de 

Venenpersoneelsbeleid. 

- Didactisch en pedagogisch: Bij alle leerkrachten leggen we klassenbezoeken af en 

worden de leerkrachten gescoord en beoordeeld op hun pedagogisch didactische 

kwaliteiten met behulp van de E-Loo vragenlijsten. Na ieder bezoek krijgt de 

leerkracht de gelegenheid een zelfevaluatie in te vullen en volgt desgewenst een 

evaluatief gesprek. 

- In Aeresteijn hechten we een groot belang aan welbevinden van leerlingen én 

personeel. 

Dus één functioneringsgesprek per jaar, een persoonlijk leerplangesprek, één keer 

een duo-gesprek (leerkracht en haar/zijn duo over samenwerking)  en met de 

startende leerkrachten worden vier momenten gepland om door te spreken hoe het 

met ze gaat.  

- Gesprekkencyclus conform actueel Wij de Venenbeleid. 

 
In het voorjaar heeft een aantal leerkrachten de vragenlijst 

medewerkertevredenheidsonderzoek van Vensters ingevuld. De medewerkers gaven de 

school het cijfer 8,1 

Aandachtspunt: omgaan met meer begaafde leerlingen. 
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Hoofdstuk 13  Toezichtkader onderwijsinspectie 

 
Hieronder staan de bevindingen van het inspectierapport van 2016 volgens het nieuwste 

kernkader PO dat in juli 2012 is aangepast. Dit waarderingskader bevat kwaliteitsaspecten 

en indicatoren waarop scholen door de onderwijsinspectie worden beoordeeld. In dit kader 

zijn normindicatoren opgenomen, aangeduid met een asterisk (*).  

Er zijn tien normindicatoren, waarvan er twee betrekking hebben op de eind- en 

tussenopbrengsten (1.1* en 1.2*). Daarnaast zijn er acht normindicatoren die van toepassing 

zijn op het onderwijsproces (2.1*, 2.2*, 2.4*, 5.1*, 5.2*, 5.3*, 7.1* en 8.3*). 

Voor het volledige rapport zie PO-vensters, scholen op de kaart. 

Eindoordeel inspectie 2016: voldoende, dus basisarrangement. 

Beoordeling normindicatoren door de onderwijsinspectie 

Bij voldoende eind- en tussenopbrengsten: 

- Bij voldoende eind- en tussenopbrengsten en maximaal 3 onvoldoende normindicatoren 

krijgt de school een basisarrangement. 

- Bij voldoende eind- en tussenopbrengsten en 4 of meer onvoldoende normindicatoren 

krijgt de school een aangepast arrangement (zwakke school) 

Bij voldoende eindopbrengsten en onvoldoende tussenopbrengsten of niet te beoordelen: 

- Bij voldoende eindopbrengsten en onvoldoende tussenopbrengsten of niet te 

beoordelen én maximaal 1 onvoldoende normindicator krijgt de school een 

basisarrangement 

- Bij voldoende eindopbrengsten en onvoldoende tussenopbrengsten of niet te 

beoordelen én 2 of meer onvoldoende normindicatoren krijgt de school een 

aangepast arrangement (zwakke school) 

- Bij onvoldoende eindopbrengsten (ongeacht de beoordeling van de tussenopbrengsten): 

- Bij onvoldoende eindopbrengsten én géén of 1 onvoldoende normindicator krijgt de 

school een aangepast arrangement (zwakke school) 

- Bij onvoldoende eindopbrengsten én 2 of meer onvoldoende normindicatoren krijgt 

de school een aangepast arrangement (zéér zwakke school) 

Bij niet te beoordelen eindopbrengsten (ongeacht de beoordeling van de 

tussenopbrengsten): 

- Bij niet te beoordelen eindopbrengsten én maximaal 1 onvoldoende normindicator 

én maximaal drie onvoldoende indicatoren kwaliteitszorg (9.1 t/m 9.7) krijgt de 

school een basisarrangement 

- Bij niet te beoordelen eindopbrengsten én maximaal 1 onvoldoende normindicator 

én 4 of meer onvoldoende indicatoren kwaliteitszorg (9.1 t/m 9.7) krijgt de school 

een aangepast arrangement (zwakke school) 
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- Bij niet te beoordelen eindopbrengsten én 2 of meer onvoldoende normindicatoren 

én maximaal 3 onvoldoende indicatoren kwaliteitszorg (9.1 t/m 9.7) krijgt de school 

een aangepast arrangement (zwakke school) 

- Bij niet te beoordelen eindopbrengsten én 2 of meer onvoldoende normindicatoren 

én 4 of meer onvoldoende indicatoren kwaliteitszorg (9.1 t/m 9.7) krijgt de school 

een aangepast arrangement (zéér zwakke school) 

 
Belangrijkste bevindingen uit het inspectierapport van juli 2016: 

- De eindopbrengsten zijn voldoende, maar laten een dalende trend zien. Het 

eindresultaat van 2016 is onvoldoende. 

- Meer dan 20 procent van de leerlingen in de groepen 3 tot en met 8 heeft vertraging 

opgelopen in hun schoolcarrière. Deze leerlingen doorlopen de school niet binnen de 

verwachte periode van acht jaar. Dit percentage is bijzonder hoog en is het resultaat 

van niet goed doordacht, inmiddels afgeschaft, beleid en lage verwachtingen van 

leraren van hun leerlingen. 

- De didactische vaardigheden van de leraren zijn nog niet voldoende. De leraren zijn 

gericht aan het werk om hierin verbetering aan te brengen. 

- Op het gebied van zorg en begeleiding heeft de school een grote inhaalslag gemaakt. 

De ontwikkeling van alle leerlingen is in beeld gebracht en er worden gepaste 

vervolgstappen gezet, indien nodig. 

- De kwaliteitszorg is op orde. De school heeft ingezien dat ten aanzien van de 

onderwijskwaliteit vele duurzame verbeteringen noodzakelijk zijn en werkt hard aan 

de uitvoering hiervan onder leiding van een nieuw managementteam. 

 
Hoe kijken wij daar nu naar (juni 2019): 

- De eindopbrengsten waren in 2018 ruim voldoende (ruim boven het landelijk 

gemiddelde). In 2017 waren de eindopbrengsten ook boven het landelijk 

gemiddelde. Ook in 2019 scoorden we boven het landelijk gemiddelde. Deze 

positieve lijn willen we graag vasthouden. 

- In hoofdstuk 1 hebben we een overzicht geplaatst waarin duidelijk wordt hoeveel 

kinderen er op 1 oktober 2017 te oud waren. Hier is te zien dat er nog steeds, n.a.v. 

het faseonderwijs, in groep 7 & 8 een hoog percentage kinderen te oud is. In de 

lagere groepen zien we echter een dalende trend op dit gebied, dit bevestigt voor 

ons het feit dat we de afspraken van 2017-2018 (n.a.v. het inspectiebezoek) goed 

nastreven. 

- De didactische vaardigheden van de leerkrachten blijven onder de aandacht. Het MT 

blijft klassen- en flitsbezoeken afleggen. Er wordt gekeken of de leerkracht een goede 

effectieve instructie geeft en er wordt feedback gegeven. Daar waar nodig krijgt de 

leerkracht extra begeleiding. Wanneer een leerkracht een onvoldoende beoordeling 

krijgt, volgt een assessment en coaching. Is er na drie maanden geen zichtbare 
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verbetering, dan kan dit consequenties hebben voor de leerkracht, in de vorm van 

beëindiging van het contract. 

- Ook dit jaar hebben we ons ondersteuningsprofiel weer verfijnd en bijgesteld. Tevens 

zijn wij gaan werken met Leeruniek, waardoor de onderwijsbehoeften en 

leerlingkenmerken zeer overzichtelijk in kaart worden gebracht. Dit programma 

vormt de basis voor de groeps- en hulpplannen. Uiteraard is het aan de leerkrachten 

om deze vervolgens te verfijnen. Het MT ziet erop toe dat alles volledig is. 

- Kinderen die meer uitdaging behoeven hebben het recht op die uitdaging: Snappet, 

plusklas, voortoetsen, zelf bepalen of ze een instructie volgen, eigen aanpak, plusuur. 

Dit jaar hebben we met elkaar gekeken naar mogelijke verrijking op het gebied van 

rekenen. In 2019-2020 gaat Laura zorgen dat de plusleerlingen een OPP krijgen, op 

maandagmiddag gaat zij klassenbezoeken afleggen om te kijken hoe de gemaakte 

afspraken in de praktijk worden nageleefd. 
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Hoofdstuk 14  Wet en regelgeving (veranderingen) 
 

Privacywet: 
Vanaf mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing, 
ook wel de “Europese privacyverordening” genoemd. Vanaf dat moment is er één 
privacywet voor de hele Europese Unie, die in Nederland de Wet bescherming 
persoonsgegevens vervangt.  
 
Wat houdt dit in voor onze school? 
Organisaties krijgen meer verantwoordelijkheden met betrekking tot gegevensbescherming 
dan nu het geval is in de Nederlandse privacywet. Volgens deze wet worden wij als 
basisschool geacht verstandig met de persoonsgegevens van onze leerlingen, ouders en 
werknemers om te gaan. Dit heeft betrekking op het gebruik, de beveiliging en het delen van 
deze gegevens. 
 
Stichting WIJ de Venen: 
De wet vereist dat we een aantal zaken nauwkeurig vastleggen in een beleidsplan, 
protocollen en reglementen en daar wordt nu hard aan gewerkt. Als school zijn wij 
onderdeel van Stichting WIJ de Venen. Eén van de stafleden heeft als taak ervoor te zorgen 
dat de stichting (en alle scholen) “Privacy proof” worden. Uiteraard zijn er zaken te 
benoemen waarbij wij als school al voldoen aan deze wetgeving, denk hierbij aan 
toestemming voor het delen van foto’s of het zorgvuldig omgaan met leerlinggegevens. Wij 
zullen ouders op de hoogte houden van de ontwikkelingen op dit gebied, mochten ouders 
vragen hebben dan kunnen zij deze altijd stellen aan de directeur. 
 
Wat doen we op school? 

- We hebben ouders, medezeggenschapsraad, ouderraad, leerlingenraad, 

medewerkers gevraagd alert te zijn op zaken, die wel eens in strijd zouden kunnen 

zijn met de wet op de gegevens persoonsbescherming. 

Soms komen daar berichten van binnen. Deze worden genoteerd in een Excelbestand 

en er wordt een oplossing voor gezocht. Ook dit wordt genoteerd. 

Er wordt hier een kleine notitie van gemaakt en die wordt gedeeld in de 

teaminformatie en in zinvolle gevallen in de ouderinformatie. 

- Wat vooral onze aandacht heeft is het inslijpen van de gewoonte om de computer uit 

te zetten bij het verlaten van een werkruimte. “Windows L”. 

- In de teamkamer hangt een poster. Na verloop van een aantal weken halen we de 

poster een paar weken weg en daarna hangen we hem weer tijdelijk op.  

- Wat wij een bespreekpunt vinden op bovenschools niveau is daar waar zorgen om 

een kind rond een veilig thuis een rol spelen in relatie tot de wet op de privacy. 

We zullen dit in een teambespreking aan de orde laten komen in samenspraak met 

onze bovenschoolse staffunctionaris. 

- In het jaar 2018-2019 hebben we alle personeelsdossiers gedigitaliseerd en 

opgenomen in RAET, zodat er geen papieren dossiers meer in de school aanwezig 

zijn. 
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- Ook is er een start gemaakt met het digitaliseren van de leerlingdossiers in 

ParnasSys, zodat er op termijn ook geen papieren dossiers van kinderen meer in de 

school aanwezig zijn. 

- In het jaar 2018-2019 heeft ook de bibliotheek de privacyregels aangescherpt en 

mogen ouders alleen met een bepaalde code in het digitale systeem van DBos en dit 

na ondertekening van een contract. 

- Aan alle externe instanties en personen en stagiaires wordt sinds september 2018 

gevraagd een privacy contract te ondertekenen. Deze ondertekende formulieren 

worden bovenschools bewaard. 

- Stagiaires die beeldmateriaal willen gebruiken voor hun opleiding vragen expliciet 

toestemming aan de betrokken ouders. 

- Dossiers worden verwijderd door gebruik te maken van een afgesloten container, die 

opgehaald wordt door Renewi. 

- Gevoelige content wordt versleuteld/beveiligd verstuurd via de mail. 
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Hoofdstuk 15  Aeresteijn b(l)oeit.. 
 
Evaluatie beleidsplannen voor 2018-2019 
De ambitie voor dit jaar was om de visie van onze school, daar waar we in de kern écht voor 
staan helder te hebben. 
 
Hoe? Teus van Zoest van Connecto zou ons hierin tegelijkertijd met Stichting Kinderopvang 
Liemeer in begeleiden. 
Dit is niet gebeurd. In overleg met T. Janson en Ingrid van SKl is besloten met nog een 
aanbieder in gesprek te gaan. 
Op donderdag 8 oktober hadden Ingrid van SKL en ik een eerste gesprek met een tweede 
aanbieder: Angelique Sterken van de MO-groep. Zij werkt vanuit de drie domeinen van Gert 
Biesta (zie boek “Het prachtige risico van onderwijs”). Onderwijs moet een visie ontwikkelen 
waarin duidelijk gemaakt wordt hoe je aan kwalificatie, socialisatie en subjectificatie werkt. 
Dit plan sprak ons aan. De sessies zouden dan leiden tot een helder koersplan. 
Haar offerte is geaccordeerd en we gaan hiermee aan de slag in augustus 2019 looptijd tot 
augustus 2020. 
 
Hoe laten we dat dan zien aan de wereld? In een beeld, een kunstwerk. Dit olv Parkvilla. 
 
IDENTITEIT EN KERNWAARDEN 
 
Samen beter  
WIJ de Venen en dus ook Aeresteijn heeft de deuren open en stuurt op verbinding. Door 
onze onderlinge samenwerking en ook door de krachtenbundeling met ouders en 
maatschappelijke partners, bieden wij kinderen optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen.  
Samen met de kinderen: met ons onderwijs bereiden wij de kinderen voor op een toekomst 
die nu nog ongewis is. Wij ondersteunen hen met passend onderwijs toegespitst op hun 
mogelijkheden, talenten en leervoorkeuren. Tegelijkertijd vragen wij van hen een actieve 
houding en leiden wij hen ook op in gemeenschapszin, om hen bewust te maken van hun 
betekenis voor de samenleving.  
Samen met ouders: ouders zien wij niet als klanten maar als educatieve partners. Ouders 
kennen hun kind het best. Door met hen samen te werken krijgen wij een volledig beeld van 
de ontwikkeling en leefwereld van het kind. Als educatieve partners bieden wij samen een 
stevig en stimulerend netwerk rondom het kind zodat het optimaal kan groeien en leren!  
Samen met elkaar: wij beschouwen onze organisatie en onze teams als 
leergemeenschappen. Wij zijn gericht op kennisdeling en persoonlijke ontwikkeling. Doordat 
wij een kijkje in elkaars keuken kunnen nemen, leren wij van elkaars aanpak en ideeën.  
Samen in de dorpen en de kernen: Aeresteijn is stevig verankerd in Langeraar.  Onze school 
is belangrijk voor de vitaliteit van het dorp. Wij nodigen niet alleen ouders, maar ook 
anderen, ouderen, uit om actief betrokken te zijn bij de activiteiten van Aeresteijn. Wij 
stimuleren zo de ontmoeting tussen generaties. Wij sluiten aan bij wat er in het dorp 
aanwezig is en zoeken de juiste partners voor vruchtbare samenwerkingsverbanden. It takes 
a village to raise a child! 
 
Aan de route, die we lopen, kun je zien wat we vinden…. 
In onze kernwaarden zijn de Vijf V’s terug te vinden: 
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Verrijkend: inspirerend, ver-reikend, boeiend, werkend aan talenten. 
Verbindend: samen, ondersteunend, proactief en partnerschap. 
Vertrouwen: zelfbewust, respectvol, waarderend, veilig. 
Vernieuwend: oplossingsgericht, lerend, reflectief, positief. 
Verantwoordelijk: rentmeesterschap, zelfleiderschap, inclusief. 
 
In onze bestuursfilosofie gaan we uit van relatie weergegeven in de Vijf R-en: 
Relatie  
Richting 
Ruimte 
Resultaten  
Rekenschap 
  
Relatie  
Een goede samenwerkingsrelatie beschouwen wij als de basis voor alles. Wij willen dat de 
onderlinge relaties binnen onze organisatie worden gekenmerkt door wederzijds 
vertrouwen, gelijkwaardigheid, respect en gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel. Vóór alles 
zijn we hierop gericht, omdat we geloven dat ieder mens zich beter ontwikkelt in 
samenwerking met de ander Samen beter!  
 
Richting  
Het geven van richting is het duidelijk communiceren van de koers en de kaders van de 
organisatie. Richting creëert duidelijkheid en eenheid. Richting is het kompas van waaruit 
gewerkt wordt! Bij WIJ de Venen werken we vanuit een gedeelde visie, gedeelde 
kernwaarden en gedeelde ambities, niet vanuit centrale directieven en procedures.  
 
Ruimte  
Wij beschouwen WIJ de Venen als een geheel, als een samenhangend systeem dat meer is 
dan de som der delen. Aan dat geheel geven wij richting en daarbinnen geven we ruimte. 
Ruimte waarbinnen iedereen optimaal kan presteren. Omdat wij geloven dat de 
samenwerking aan kracht wint wanneer mensen zich vrij voelen om zichzelf te zijn en hun 
talenten te tonen, scheppen wij ruimte voor eigen invulling en eigen kleur, per school, per 
medewerker, per leerling. De kracht van diversiteit!  
 
Resultaten  
Ons professionele handelen staat altijd in het teken van de resultaten die wij met elkaar 
willen bereiken, namelijk optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind in een veilige, 
stimulerende en sociale omgeving. We maken duidelijke afspraken over de resultaten die wij 
verwachten. Wat verwachten de bestuurder van de directeuren, wat verwachten 
directeuren van hun medewerkers, wat verwachten medewerkers van hun leerlingen! En 
wat mag van het bedrijfsbureau verwacht worden? We leggen de lat hoog, we gaan voor 
kwaliteit!  
 
Rekenschap  
Als stichting, als school en als samenwerkingspartner zijn wij bereid en voorbereid om 
verantwoordelijkheid te dragen en verantwoording af te leggen over onze ambities, ons 
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We vinden het belangrijk dat een kind zich op zijn gemak voelt en niet de indruk heeft dat 
hij alles al moet kunnen. 
 
We stellen uiteraard het kind centraal, in alles wat we doen. 

1. Wat vraagt het kind van ons, zodat wij in zijn onderwijsbehoefte kunnen voorzien? 

Vandaar uit gaan we naar de volgende laag: 
2. Wat betekent dat voor ons als leerkrachten? Wat hebben wij dan te doen? 

Naar de volgende laag: 
3. Wat betekent dat voor de interne begeleiders, ouders en onderwijsadviesdienst? 

Naar de volgende laag: 
4. Wat betekent dat voor de directie? 

Naar de volgende laag: 
5. Wat betekent dat voor het College van bestuur? 

 
ORGANISATIE 
Vergaderen 

- Werkoverleggen tussen verschillende groepen naar behoefte. 

- Eén keer per maand een bord-werksessie: hoe sta je er in – successen – doelen – 

benodigde actie en daarna een werksessie om zaken uit de bordsessie uit te werken. 

- Eén keer per maand een ‘te bespreken bijeenkomst’ gekoppeld aan een bordsessie.  

Te bespreken punten worden vooraf genoteerd op het bord. 

- Roterende rollen (aanjagers- tijdbewakers-schrijvers). 

- Echt belangrijke afspraken worden genoteerd in een Excel document in Sharepoint. 

- Eén PLG: The leader in me/Covey/gemeenschappelijke taal. We hebben inmiddels 

een andere naam: Leren leren door eigenaarschap.  

 

 

Schooltijden 

- Evaluatie schooltijden 

Aanpassing van de schooltijden en rustige inloop ’s morgens en ’s middags. 

Al snel bleek dat als we de deuren al vroeg openzetten (tien voor half negen en tien 

voor één) dat de inloop veel rustiger was dan voorheen. 

Halverwege het schooljaar 2018-2019 hebben we de huidige schooltijden 

geëvalueerd. 50% van de ouders - die de enquête hadden ingevuld - was in de eerste 

peiling voor en 50 % tegen een continurooster We willen graag weten of de pauze 

toch te kort blijkt te zijn. Ook uit de enquête blijkt vanuit de ouders geen duidelijke 

voorkeur voor óf het continurooster ‘f het huidige model. De schooltijden zijn 

geëvalueerd in februari 2019. Ongeveer de helft van de ouders wilden een 

continurooster. Daar weer een deel van wilde echter niet betalen voor de dan 
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verplichte overblijf. MR stemt in met voorstel nieuwe schooltijden: vijf gelijke dagen 

model. 

Vrijdag 7 juni kwam de MR voor de laatste keer bijeen om te praten over het voorstel 

met de nieuwe schooltijden.  

Eerder was de ouders al gemaild dat de MR niet kon instemmen omdat er een 

oplossing moest komen voor de opvang van kinderen van 14.00 tot 15.00 uur op 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.  

De MR realiseerde zich heel goed dat er hoe dan ook een groep ouders niet tevreden 

zal zijn met ons besluit of we nu wel of niet instemmen. Ook uit de laatste enquête 

kwam weer een tweedeling naar voren. Wij hebben geprobeerd zoveel mogelijk 

ouders te horen op de daarvoor bestemde informatieavonden, op het schoolplein en 

via meerdere enquêtes. We hebben een compleet beeld van de zorgen die sommige 

ouders hebben.  

Na gesprekken met directie en leerkrachten kwamen we tot de conclusie dat die 

oplossing er gaat komen! De school zal alles op alles zetten om nog voor de 

zomervakantie deze oplossing geregeld te hebben zodat ouders en kinderen weten 

waar ze aan toe zijn in het nieuwe schooljaar.  

De MR stemde in met het invoeren van het 5-gelijke dagen model per september 

2019. Het was een moeilijk maar weloverwogen besluit. De grootste argumenten om 

in te stemmen zijn dat we zien en merken dat veel ouders van de jongere kinderen 

dit graag zouden willen. Deze kinderen en ouders zijn de toekomst. Maar ook de 

onrust bij de overblijf is een argument. Deze onrust zorgt voor problemen en dat zal 

de komende jaren alleen maar toenemen aangezien het aantal kinderen wat 

overblijft blijft groeien. Aeresteijn gaat ervan uit dat lunchen in het eigen lokaal bij de 

eigen leerkracht meer rust zal brengen. Daarnaast geeft het team van leerkrachten 

en ondersteuners aan dat zij er van uit gaan dat de nieuwe schooltijden zullen zorgen 

voor rust en flexibiliteit in de school. De MR heeft nog een aantal aandachtspunten 

geformuleerd met betrekking tot de opvang van 14.00u tot 15.00u. 

Ouders 

- Voorbereidingen Schoolplan 2019-2023: 

In januari een avond voor ouders en een middag voor team over de context van de 

school. We zoomden in op passend onderwijs en samenwerking Aeresteijn en 

Stichting kinderopvang Liemeer. 

In maart een ouderavond en een middag voor het team over “Het Waarom”. 

In april een ouderavond en een teammiddag over het “Waarheen”. 

In mei een ouderavond en een teammiddag over “Het doen”. 

 

- Proeftuintjes om kinderen meer te betrekken bij het contact tussen school en thuis: 

- “Ieder jaar houden wij een informatieavond en vertellen wij ouders wat er allemaal 

aan bod komt in groep 5. Maar wie kunnen dit eigenlijk beter vertellen dan de 



 79 

kinderen zelf. Daarom hebben wij aan de kinderen voorgesteld om het eens anders 

te doen. In plaats van een informatieavond, organiseren de kinderen van groep 5b 

een informatiemiddag. 

- Kinderen leggen zelf hun handelingsplannen uit aan hun ouders, tijdens een 

inloopmoment. 

- Doelen voor rekenen, lezen en spelling delen met de ouders. 

 
Zorg 

- Actualisering ondersteuningsprocedure. 

- Leerkracht LB die de pluszorgklas gaat vormgeven. Ontwikkelingsperspectieven, 

eigen leerlijnen. 

- Leerkracht LB die de plusklas gaat vormgeven. Ontwikkelingsperspectieven, 

leerlijnen, breindenken, growth mindset. 

- Inzet LeerUniek om kinderen in de goede groep in te delen: verrijkend aanbod, 

basisaanbod, verdiepend aanbod op basis van CITO toetsen, methodetoetsen en 

observaties.  

Wat is de behoefte van het kind? 
- Ik wil uitleg als ik het nodig heb. 

- Ik wil kunnen beginnen als ik het al snap. 

- Ik wil iets moeilijkers doen als ik het kan. 

Wat hebben we als leerkrachten dan te doen? 
- Na de CITO toetsen de resultaten van de kinderen inbrengen in LOVS (vandaar uit 

komt het in ParnasSys en van daaruit weer in Leeruniek). 

- In LeerUniek aan het werk en de kinderen beredeneerd in de aanpak verrijkend, 

verdiepend of basisplaatsen. 

- In LeerUniek de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart brengen. Wat heeft 

het kind nodig om zich te kunnen handhaven en te ontwikkelen. 

- Met kinderen in gesprek gaan over de doelen voor de komende periode en de 

aanpak hoe daar te komen. Vervolgens kunnen de leerlingen hun doelen, aanpak aan 

de ouders uit gaan leggen. 

Wat hebben de intern begeleiders, de ouders of de onderwijsadviesdienst te doen? 
- De intern begeleiders zijn beschikbaar om samen met de leerkrachten het plan te 

maken. 

- De ouders helpen hun kind bij het realiseren van de doelen, waar zij kunnen en nodig 

zijn. 

- De aanjagers van de leerkrachtsessies bespreken de plannen van de leerkrachten 

tijdens de sessies. 

- MT plaatst twee bespreekmomenten in de agenda, momenten waarop kinderen aan 

hun ouders de plannen kunnen uitleggen. Dit jaar op vrijwillige basis. Na dit jaar 

evalueren. 

Wat heeft de directie dan te doen? 
- Faciliteren in tijd door middel van twee leerkrachten in kader van werkdrukvermindering. 
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Wat heeft het college van bestuur te doen? 
- Faciliteren van de planbare vervanging. 

 
MEDEWERKERS 

- Inzet competentiethermometer bij overgang van startbekwaam naar basisbekwaam 

en van basisbekwaam naar vakbekwaam. 

- Voor iedereen een doelstellingengesprek waarin een persoonlijk leerplan wordt 

besproken, een klassenbezoek zoek aan de hand van ELOO DOT met daaraan 

gekoppeld een gesprek indien gewenst, een reflectiegesprek en indien nodig een 

toekomstgesprek. 

- Flitsbezoeken door directie op betrokkenheid van leerlingen. 

- Duo gesprekken in aanwezigheid van directie. 

- Klassenbezoeken door het MT ook op betrokkenheid van kinderen, hoekenwerk in de 

groepen 1,2,3. In zijn algemeenheid dus: Vlootschouw pedagogisch-didactisch 

handelen van leerkrachten aan de hand van de E-Loo lijsten. 

- Medewerkerstevredenheid Vensters: in 2018-2019 wordt Aeresteijn door zijn 

medewerkers beoordeeld met een 7,5. 

 
ONDERWIJS 
Optimale ontwikkeling van leerlingen 
Muziek 

- In alle groepen wordt door Arti et Religioni aan de hand van zichtzendingen 

muziekmethodes muziek gegeven. Een half uur per week. 

- Drie muziekavonden voor het team (zang en noten lezen/begeleiden van zang) 

- Aanschaf van boomwhackers via Arti. Deze zijn aangeschaft en ingezet tijdens de 

muzieklessen. 

- Starti (voorjaar) voor kinderen die een blaasinstrument of slaginstrument willen 

gaan bespelen. 

- 16 maart 2019: voorstelling Erik Scherder, “Het muzikale brein”. 

Engels 
- Door heel de school heen. Groep 1 t/m 4: My name is Tom, groep 5 t/m 8: Groove 

me. 

Aanvankelijk lezen 
- Lijn drie in groep 3. 

Voortgezet Technisch Lezen 
- Estafette. (Oriëntatie op een nieuwe methode in 2019-2020.) 

 
Taal 

- Staal in groep 4 t/m 8. 

Oriëntatie op jezelf en de wereld, waaronder burgerschap 
- Aanbod van thema’s in uitdagende hoeken in de kleuterbouw. 
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- Lijn drie biedt wereld oriënterende thema’s, deze worden gevolgd. 

- Ook Staal gaat uit van de wereld oriënterende thema’s. Deze kunnen worden 

gevolgd. 

Daarnaast is er een lijst met thema’s die naar believen kunnen worden gevolgd. Er 

wordt gedurende langere tijd aan een en hetzelfde thema gewerkt. Betrokkenheid 

van kinderen staat centraal. Er wordt toegewerkt naar de kerndoelen. 

- Groep 6 is de boerderijklas van onze boerderijschool. Wekelijks een dagdeel 

gedurende iets meer dan twintig weken gaan kinderen naar De Vosseburch. 

- Verwerkingsvormen ook via kunst en creativiteit. Start: voorjaar. 

- Techniek via techniektorens, Techniekdriedaagse voor groep 6; TechNet Amstel en 

Venen voor groep 7 en 8. 

- Raad van Kinderen voor groep 8, in samenwerking met TWI. 

- Groep 7 deed mee aan het project Afvalvrije school in samenwerking met gemeente 

en andere externen zoals Sita en Plastic soep foundation. 

- Actie van School op Seef: 20 september aandacht voor ‘te voet en fietsend naar 

school. 

- Actie van Simavi: kledinginzamelingsactie. 

- Samen met Rotary Ter Aar is er door leerlingen van groep acht meegewerkt aan een 

seniorenavond. 

- Leerlingen van de plusklas zijn een middag naar verzorgingshuis Aarhoeve gegaan om 

daar met senioren een quiz te spelen. 

- Onze school aangemeld voor de Nationale Onderwijsprijs met als ingezonden project: 

onze talentenmiddagen. Helaas werden we niet genomineerd. 

- Veel bijzondere activiteiten zoals verkeersexamen, schoolkamp groep 8, Kunstmenu, 

schoolreisjes, schoolvoetbal, Wandelen voor Water, Kinderboekenweek, Sint en Kerst 

(viering in de kerk) , Carnaval, Avondvierdaagse, Talentenmiddagen, Theatersteijn, 

Pasen, Aarhoeve met de Rikistichting, Rekendag, Techniekdagen, Waterdag groep 7, 

Oorlogsverhaal in de klas, Pastor in de klas, Kerstmarkt .t.b.v. Serious Request Ter 

Aar, Koningsspelen, Nationaal Schoolontbijt, Voorleesdagen en Voorleeswedstrijd, 

Juffen- en meesterdag, Tennisclinic, Startmoment (Vossenjacht), Eerste Heilige 

Communie, Heilig Vormsel, Bureau Halt, GIPS project. 
 

Creativiteitsontwikkeling 

We vinden het inzetten van de muzische vakken een belangrijk onderdeel van ons 
curriculum. 
Hierbij gaat het om het ontwikkelen van: 

- Discipline: kritisch reflecteren. Technieken ontwikkelen, maken en verbeteren. 

- Verbeeldingskracht: spelen met mogelijkheden, verbindingen leggen, intuïtie 

gebruiken. 

- Nieuwsgierigheid: vragen stellen, onderzoeken, kritisch zijn over aannames. 

- Doorzettingsvermogen: onzekerheid verdragen, niet opgeven bij moeilijkheden, 

anders durven zijn. 

- Samenwerken: producten delen, feedback geven en ontvangen, goed samenwerken. 
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Ook dit jaar werkten we samen met Parkvilla aan verbetering van de muzische vakken.  

Femke Kempkes begeleidde ons hierin.  

Vraag vanuit het team aan Parkvilla waren:  

- Leerkrachten zouden graag inspiratie op doen voor lessen en opdrachten. 

- Leerkrachten willen graag inzicht (een andere manier van denken) wat betreft 

cultuureducatie en kunstzinnige vorming. 

- Input voor het volgen van een eventuele leerlijn 

- (Exclusieve) materialen? Is er budget waar aanspraak opgedaan kan worden? 

Subsidie? 

- Gastlessen op talentenmiddagen. 

Leesbevordering: 
- In gesprek met de leerlingen van groep 5 tot en met 8 over hun verlanglijstje voor de 

bibliotheek. 

- Samenwerking met de bibliotheek om een aanbod te maken voor de 

Talentenmiddagen. 

Spelend leren: 
- De kleutergroepen zijn gaan werken met de methode Sil op School. 

 

CULTUUR 
Sociaal veilig 
 
Sociaal emotionele vorming 

- In Groep 8 (en 7 indien nodig/mogelijk) Ringaanpak Barry Redeker, om de sfeer in 

deze groep goed te houden en ‘bijenkoningingedrag’ en uitsluiting te voorkomen. 

- Aanbod voor Syrische kinderen om woorden te geven aan hun gevoel van niet-

welbevinden. Dit om externaliserend gedrag te voorkomen. Andere leerlingen zullen 

hierbij aansluiten. De Wonderwoordenwinkel heeft dit aanbod verzorgd. Wij waren 

pilotschool. 

- Herhaling Kanjertraining voor de leerkrachten waarbij dat nog nodig is. 

- Basistraining Kanjertraining voor leerkrachten die de basistraining nog niet hebben 

gevolgd. 

- Workshops cyberpesten in groep 6 t/m 8. 

- Ouderavond cyberpesten voor ouders en leerkrachten. 

- Workshop verantwoord gamen in groep 8. 

- Ouderavond verantwoord gamen. 

- Sociogram 

- Docenttraining grensoverschrijdend gedrag voor alle leerkrachten. 

- Cursus traumasensitief onderwijs voor weer een aantal leerkrachten naar keuze. 

- Aanbod Kanjertraining in alle groepen voor leerlingen, vooral gericht op oefenen van 

échte situaties. 

- Gouden Groepsvormende Weken aan het begin van het jaar, voor alle groepen. 
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- Ik en Sorry Boodschap blijven oefenen in alle klassen. 

- Sociale vragenlijst invullen door leerlingen van de groepen 7 & 8, via 

Vensters/Scholen op de kaart. 

Bevindingen en acties: leerlingen geven de school in 2018-2019 een 8,4. 

- Sociale vragenlijst ingevuld door ouders via Vensters/Scholen op de kaart. 

Bevindingen en acties: ouders geven de school in 2018-2019 een 7,8. 

- Het stoplicht: heeft vanaf groep 3 drie kleuren: rood, oranje en groen/ stil, fluisteren, 

praten/ geen hulp, wel hulp. 

 

Fysieke veiligheid: 

We hebben de ontruiming op 18 september 2018 met de school, kinderdagopvang, 

peuterspeelzaal geoefend. Eind vorig schooljaar heeft de versie van het ontruimingsplan zijn 

jaarlijkse update ondergaan. In de eerste weken van het schooljaar oefenen de leerkrachten 

met de kinderen 'hoe ze moeten handelen bij een ontruiming'. Op 18 september hielden we 

met de leerlingen, leerkrachten, kinderdagopvang, peuterspeelzaal weer een echte 

onverwachtse ontruiming. Dit ging goed en vlot! Binnen twee minuten stonden alle kinderen 

buiten en binnen de vijf minuten was aan mij doorgegeven of we compleet waren.  

We zetten de punten op de i wat betreft een aantal kleine details.  

Vooral het sluiten van deuren en ramen.  

- Brandmelding 8 oktober 2018, 14.50 uur 

 

Binnen 5 minuten waren alle klassen (compleet) buiten. Eén groep zat nog in de 

klas. Lkr. dacht dat het loos alarm was en ging door met de les.  

 

112 was binnen de 5 minuten van ontruiming al gebeld en zowel de brandweer 

als de politie waren onderweg. 

 

Communicatie met de leerkrachten buiten verliep prima. Besloten werd om de 

kinderen op te laten halen door de ouders, afmelden was hierbij verplicht. MY lid 

stuurde vanuit ParnasSys en mail naar alle ouders. 

 

De politie was snel ter plaatse en heeft met MT lid (aanspreekpersoon van die 

dag) gesproken over de situatie. Vervolgens kwam de brandweer en zij hebben de 

school gecontroleerd. Op advies van lkr werd er gekeken naar een ingeslagen 

handmelder bij groep 3, zij heeft kinderen hierover horen praten. Deze 

handmelder bleek inderdaad de boosdoener. De brandweer heeft het alarm 

uitgeschakeld, waarna iedereen weer naar binnen kon. 

Na het sein van de brandweer heeft MT lid alle ouders gemaild met de 

mededeling dat de school weer open was en men de eventuele spullen weer op 

kon halen. 
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MT lid heeft met de lkr. gesproken over haar handelen. Met een mail naar de 

ouders van haar groep heeft zij excuses gemaakt voor haar handelen en 

geprobeerd uitleg te geven. MT lid heeft in contact met Hill Safety het systeem 

gereset en de handmelder vernieuwd. 

Lkr. heeft een gesprek met de vader van de lln uit haar groep gepland i.v.m. het 

vermoeden dat zij de handmelder heeft ingeschakeld. MT lid was bij dit gesprek 

aanwezig. 

Tips qua ontruimingsprocedure: 

Hesjes voor alle leerkrachten, ophangen in de klassen naast het ontruimingsplan. 

Een andere kleur (geel?) voor het centrale aanspreekpunt (directeur of 

vervanger).  

Actie: Zijn besteld en verdeeld. 

Een (ambulant) persoon bij de voordeur van de school als barricade. Dit voorkomt 

het terug naar binnen gaan van personen.  

Actie: Zal moeilijk consequent te regelen zijn, er zijn meerdere deuren en we 

kunnen niet dagelijks rekenen op voldoende aanwezigheid van ambulante 

personen. Prioriteit blijft het ontruimen van de kinderen en de leerkracht 

vergezelt de groep. 

Taakverdeling, wellicht had een andere leerkracht de mail naar ouders kunnen 

sturen, zodat aanspreekpersoon van die dag in alle rust de politie/brandweer te 

woord kon staan. 

Actie: aanspreekpersoon van die dag, wijst iemand ander MT lid aan die 

communiceert naar de ouders. 

Is het volume van het alarm aan te passen? 
Actie: Nee. 
 
 

MIDDELEN 
ICT 

- Aanschaf vierde Pro Wise bord. 

- Oriëntatie op aanschaf Chrome Books of door met Snappet devices. 

- Inzet LeerUniek wordt ook gebruikt om allerlei gegevens van kinderen bij de hand te 

hebben: AVG-afspraken, dyslexie, hoogbegaafdheid, e.d. 

Afspraken gemaakt tijdens bord-werksessie augustus 2018: 

Groepsoverzicht (in te vullen bij iedere leerling) 

Deze zijn als het goed is voor de start van het jaar allemaal in orde gemaakt. 

Controleer of de volgende aspecten bij iedere leerling zijn toegevoegd: 

Privacy (gebruik foto- en filmmateriaal) 

Dyslexie (verklaring, vermoeden of dossier) 

Medisch 

Hoogbegaafdheid (vermoeden, verklaring, ouders/familie) 

Overige bijzonderheden 
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Groepsplan en hulpplan (bij het groepsoverzicht) 

Bij de vakken rekenen, spelling, TL en BL is er door Cito een groepsplan gemaakt, de 

kinderen zijn verdeeld over drie aanpakken (verrijkend, basis en intensief). Deze 

indeling is echter enkel gebaseerd op citoscores. Kijk hier kritisch naar en sleep de 

kinderen vervolgens naar de aanpak die volgens jou het best passend is. Denk aan 

extra/minder instructiebehoefte, e.d. Op deze manier kun je de vier groepsplannen 

kloppend maken. 

 

Vervolgens kun je bij het kopje ‘plannen’ het groepsplan aanmaken, volg daarvoor 

onderstaande stappen: 

Klik op ‘schrijf je eerste plan’ 

Geef je plan een naam (bijvoorbeeld ‘rekenen eerste helft 2018-2019) 

Kies een indeling. Er is besloten dat we kiezen voor ‘halfjaarlijks plan’ 

Klik dan op ‘maak plan aan’ 

 

Nu kun je aangeven welke kinderen een hulpplan voor dit vak nodig hebben. Volg 

daarvoor deze stappen: 

Scroll naar ‘intensief’ 

Klik naast ‘leerlingen’ op ‘voeg nieuwe tekst toe’ 

Hier kun je noteren welke kinderen een hulpplan nodig hebben 

Klik op ‘opslaan’ 

 

Wanneer je bovenstaande acties (voor het groepsoverzicht en de groeps- en 

hulpplannen) allemaal doorlopen hebt, kan de huidige leerkracht aan de slag! Deze 

kan in het door jou aangemaakte groepsplan bij iedere aanpak (verrijkend, basis en 

intensief) noteren welke aanpak hij/zij gaat hanteren. Dit kan onder het kopje 

‘aanpak’. Voor de kinderen met een hulpplan kan hier duidelijk genoteerd worden 

welke acties er worden ondernomen. Bij ‘doelen in niveauwaarde’ kan je noteren 

welk doel er n.a.v. het hulpplan behaald moet zijn. Denk ook goed na over de 

verrijkende aanpak, ook zij verdienen een helder plan van aanpak! 

Onderhoud 

- De buitenboel is geschilderd; er is een nieuwe verwarmingsinstallatie geplaatst. 

Samen met een ouder is er een ‘tuinplan’ opgesteld.  

Tijdens de klus-en zeemavonden is er geschilderd, gezeemd, en zijn kleine klussen 

opgepakt. 
 

Formatie 
- 12 groepen door inzet middelen werkdrukvermindering en extra toegekend 

bovenschools budget. 
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Waarom willen we dit allemaal? 
- We willen dat onze medewerkers hun werkplek waarderen. 

- We willen dat leerlingen en ouders ons onderwijs waarderen. 

- We willen dat ons dorp trots is op hún en onze school. 

- We willen dat de partners met wie wij samenwerken positief over ons spreken. 

- We willen dat kinderen zich optimaal qua kennis en vaardigheden ontwikkelen, 

hun kwaliteiten kennen (en inzetten), hun tekortkomingen kennen (accepteren 

en waar kan ze proberen te verbeteren) en zich welbevinden. 

- We willen dat kinderen zich bewust worden van hun verantwoordelijkheid, en 

dat ze ruimte krijgen om zich aangesproken te voelen door hun omgeving, die 

een moreel appel op hen doet. Het gaat erom, dat ze leren dat de wereld niet om 

hen en hun particuliere verlangens draait, maar dat ze zichzelf de vraag leren 

stellen: is wat ik wens ook wenselijk voor de wereld om mij heen? Het 

uiteindelijke doel van onderwijs is dan volwassenheid en een sterk ontwikkeld 

ethisch bewustzijn. 

- We willen goede resultaten, die passen bij onze leerlingen. 

- We willen dat leerlingen aan het eind van hun basisschoolperiode zin hebben in 

een volgende stap en vol zelfvertrouwen de oversteek wagen naar het voortgezet 

onderwijs. 

Aeresteijn iedere dag op weg naar nog beter. 
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Hoofdstuk 16  Succes Pluszorg- en Plusklas 
 
Succes Pluszorg- en Plusklas  
  
Hoe kunnen wij bepalen of de pluszorg- en de plusklas een succes zijn? Tenslotte zetten we 
behoorlijk wat extra middelen in vanuit onze onderwijsgelden. Ook hier willen we ons graag over 
verantwoorden.  
  
De pluszorgklas  
Deze klas is bedoeld voor leerlingen vanaf groep vijf, die door hun lage intelligentie leerproblemen 
ondervinden bij alle basisvakken.  
  

A. Als wij uitgaan van de drie domeinen van Gert Biesta: kwalificatie, socialisatie 
en subjectificatie komen we tot de volgende drie doelstellingen:  

  
1. Kwalificatie  
Algemeen: De leerlingen leren voldoende vaardigheden en hebben voldoende kennis om zich 
een plaats te kunnen verwerven in de maatschappij.  
  

Voor de pluszorgklas geldt in het algemeen:  
De leerlingen hebben aan het einde van groep acht aansluiting met het vervolgonderwijs.  
Tussenevaluatie februari 2019: De ene leerling in de pluszorgklas die dit jaar gaat uitstromen naar 
het VO vindt aansluiting in het Praktijkonderwijs. Deze leerling is hier in principe aangenomen.   
  
Voor de leerlingen van de pluszorgklas geldt per leerling:  
Iedere leerling maakt de vaardigheidsgroei door die je op grond van de observaties, het werk in de 
klas en de voorgaande CITO toetsen mag verwachten en dit staat weergegeven in het 
ontwikkelingsperspectief van de leerling.   
Tussenevaluatie februari 2019: Voor alle leerlingen in de pluszorgklas is er een OPP en een OPP-trap 
gemaakt. Zie: https://wijdevenen.sharepoint.com/:f:/r/teams/aeresteijn/Zorg/Plus-
zorg/Leerlingen?csf=1&e=BZawJ4  
Wanneer is de pluszorgklas dan een succes op het gebied van kwalificatie?   
Hierbij gaan we uit van de 80% regel:   
Als 80% van de leerlingen hun voorspelde vaardigheidsgroei haalt is de pluszorgklas een succes.  
Tussenevaluatie februari 2019: 61% van de leerlingen heeft de groei behaald. (Hierbij hebben we alle 
leerlingen, alle vakgebieden en alle gestelde doelen meegeteld.) 39% van de doelen is dus niet 
gehaald.   
Als 100% van de leerlingen aansluiting vindt bij het vervolgonderwijs, passend bij hun niveau.  
  

2. Socialisatie  
Algemeen: De leerlingen leren de waarden en normen en de tradities van onze cultuur, zodat zij 
zich een plaats kunnen verwerven in deze maatschappij, door zich te leren conformeren aan deze 
maatschappij.  

Voor de pluszorgklas geldt in het algemeen:  
De leerlingen gedragen zich als een deel van het geheel in de pluszorgklas. Tenslotte is de 
pluszorgklas een ‘kleine maatschappij”.   
Voor de leerlingen van de pluszorgklas geldt per leerling:  
Iedere leerling laat zien dat hij een bijdrage wilt leveren aan het geheel door elkaar te willen helpen, 
samen te werken en anderen te accepteren zoals ze zijn.  
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Wanneer is de pluszorgklas dan een succes op het gebied van socialisatie:  
Hierbij gaan we uit van de 80% regel:   
Als de leerlingen 80% van de tijd in de pluszorgklas bovenstaand gedrag laten zien.   
Tussenevaluatie februari 2019: 10 van de 12 leerlingen functioneren goed in de pluszorgklas. DIt is 
83%.   
  

3. Subjectificatie  
Algemeen: De leerlingen leren dat zij zich niet alleen hoeven te conformeren aan de 
maatschappij maar dat zij een unieke persoon zijn en dat zij voor bestaande, vanzelfsprekende 
handelingspatronen alternatieven kunnen verzinnen.  

Voor de pluszorgklas geldt in het algemeen:  
De leerlingen maken kennis met activiteiten, waardoor zij breder de kans krijgen om te ontdekken 
waar hun talenten liggen.  
  
Voor de leerlingen van de pluszorgklas geldt per leerling:  
Een leerling kent en accepteert zijn tekortkomingen en talenten.  
  
Wanneer is de pluszorgklas dan een succes op het gebied van socialisatie:  
Hierbij gaan we uit van de 80% regel:   
80% van de leerlingen accepteert zijn tekortkomingen en heeft zijn talenten ontdekt.   
Tussenevaluatie februari 2019: 100% van de leerlingen maakt kennis met activiteiten, waardoor zij 
breder de kans krijgen om te ontdekken waar hun talenten liggen.  
100% van de leerlingen in de pluszorgklas weet waarom ze in deze groep zitten. Ze accepteren 
elkaars tekortkomingen en talenten. Hun eigen tekortkomingen accepteren is lastig, vooral wanneer 
de kinderen in hun eigen jaargroep aanwezig zijn.   
Verder vinden wij de volgende indicatoren belangrijk om het succes te bepalen van de pluszorgklas:  
  

B. Het welbevinden van de kinderen.  
Algemeen: Een goed welbevinden op school zorgt voor betere resultaten. Voor het doorstaan 
van het dagelijks leven is een goed welbevinden dus belangrijk. Bij een goed geestelijk 
welbevinden kan een leerling voor zichzelf zorgen, omgaan met de dagelijkse stress en is een 
leerling productief en betrokken bij de klas.  
  

Voor de pluszorgklas geldt in het algemeen:  
De leerlingen ervaren in het algemeen een gevoel van welbevinden in de pluszorgklas.  
  
Voor de leerlingen van de pluszorgklas geldt per leerling:  
Iedere leerling heeft een verhoogd gevoel van welbevinden doordat hij/zij deel uitmaakt van de 
pluszorgklas.  
  
Wanneer is de pluszorgklas dan een succes op het gebied van welbevinden:  
Hierbij gaan we uit van de 80% regel: Als 80% van de leerlingen aangeeft zich wel te bevinden in de 
pluszorgklas is de pluszorgklas een succes.    
Tussenevaluatie februari 2019: 10 van de 12 leerlingen geeft aan het heel erg naar hun zin te hebben 
in de pluszorgklas. Dat is 83% van de leerlingen.   

C. Transitie naar de groep.   
Algemeen: Werk in de pluszorgklas moet aansluiten bij het werken in de klas en vice versa.  
  

Voor de pluszorgklas geldt in het algemeen:   
Het werken in de pluszorgklas moet de leerling in staat stellen de dagen buiten de groep min of meer 
zelfstandig door te kunnen werken.  
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Voor de leerlingen van de pluszorgklas geldt per leerling:  
Iedere leerling kan op de dagen buiten de pluszorgklas in zijn/haar eigen groep zelfstandig 
doorwerken tijdens de basisvakken.  
  
Wanneer is de pluszorgklas dan een succes op het gebied van transitie:  
Hierbij gaan we uit van de 80% regel:   
Als 80% van de leerlingen aangeeft min of meer zelfstandig door te kunnen werken in de eigen groep 
nadat hij/zij instructie heeft gehad in de pluszorgklas dan is de pluszorgklas een succes.   
Tussenevaluatie februari 2019: Het was het eerste half jaar even zoeken naar de beste manier van 
overdracht naar de leerkrachten en leerlingen. We hebben nu een manier gevonden die werkt. De 
leerlingen en leerkrachten weten wat er gemaakt en gedaan moet worden. De ene leerling heeft 
hierbij meer sturing en begeleiding nodig dan de ander. Dit wordt afgestemd met de 
groepsleerkrachten van deze leerlingen. Over het algemeen kunnen we stellen dat het voor 90% 
geldt dat ze min of meer zelfstandig door zouden kunnen.   
  

D. Draaglast van de eigen groepsleerkracht  
De leerkrachten geven aan dat doordat de leerling in de pluszorgklas zit zij zich ondersteund voelen 
voor deze leerlingen en hun draaglast daardoor is verminderd.  
  
Wanneer is de pluszorgklas dan een succes op het gebied van draaglast:  
Hierbij gaan we uit van de 80% regel:   
Als 80% van de leerkrachten aangeeft dat hun draaglast is verminderd dan is de pluszorgklas een 
succes.   
Tussenevaluatie februari 2019: Het was het eerste half jaar even zoeken naar wat wel en niet werkt. 
Hoe gaan we om met bepaalde vakken die de leerlingen missen. Hoe gaan we om met de toetsen 
enz. Na een half jaar zijn we een stuk wijzer en hebben we een manier gevonden die werkt. 
Leerkrachten geven aan het lastig te vinden de regie en het overzicht kwijt te zijn. De pluszorg-
leerkrachten proberen zoveel en zo duidelijk mogelijk te communiceren hierover.   
  
Pagina-einde  
De plusklas  
Deze klas is bedoeld voor leerlingen vanaf groep zes, die door hun hoge intelligentie én het verrijkte 
basisaanbod in de groep toch niet voldoende uitdaging krijgen, waardoor prestaties en welbevinden 
dreigen te verminderen.  
  

A. Als wij uitgaan van de drie domeinen van Gert Biesta: kwalificatie, socialisatie 
en subjectificatie komen we tot de volgende drie doelstellingen:  

  
1. Kwalificatie  
Algemeen: De leerlingen leren voldoende vaardigheden en hebben voldoende kennis om zich een 
plaats te kunnen verwerven in de maatschappij.  
  
Voor de plusklas geldt in het algemeen:  
De leerlingen leren leren, door hun eigen leerstrategie te ontdekken.  
  
Voor de leerlingen van de plusklas geldt per leerling:  
Iedere leerling maakt de vaardigheidsgroei door die je op grond van de observaties, het werk in de 
klas en de voorgaande CITO toetsen mag verwachten.  
  
Wanneer is de plusklas dan een succes op het gebied van kwalificatie?   
Hierbij gaan we uit van de 80% regel:   
Als 80% van de leerlingen hun voorspelde vaardigheidsgroei haalt is de plusklas een succes.   
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Tussenevaluatie februari 2019: Kijkend naar alle vakken hebben slechts 6 van de 14 kinderen hun 
voorspelde vaardigheidsgroei gehaald, dit is minder dan 50%. Wel scoorden veel kinderen de vorige 
keer een I+ score, hoe reëel is het dan dat je je vaardigheidsgroei behaalt? April 2019 komen de 
collega’s van de bovenbouw bijeen om te praten over een geschikt plusaanbod, de wijze waarop 
de toetsresultaten van deze leerlingen geïnterpreteerd kunnen worden en de mogelijkheid om 
eventueel andere toetsen af te nemen.  
Eindevaluatie juli 2019: om het succes op het gebied van kwalificatie vast te stellen, bekijk ik de 
groepen 6/7 en 8 apart. Groep 8 heeft in april de eindcito gemaakt en hebben niet meer meegedaan 
met de Cito toetsen in juni.  
  
Van de 5 leerlingen in groep 8 hebben 4 leerlingen op of boven het eerder gegeven advies gescoord. 
1 leerling scoorde een half niveau lager dan het gegeven advies. 80% van de groep heeft de 
verwachtingen dus waargemaakt.  
  
Voor groep 6 en 7 bekijk ik de diverse vakgebieden apart.  
- Begrijpend lezen: 5 van de 9 leerlingen hebben hun vaardigheidsgroei gehaald. 1 leerling had bij de 
M toets een dusdanig hoge I+ score, dat stijgen in vaardigheidsgroei nagenoeg niet mogelijk was. We 
zouden dan uitkomen op een slagingspercentage tussen de 55 en 66%.  
- DMT: in groep 7 zijn de leerlingen niet meer getoetst op DMT. De 2 leerlingen uit groep 6 zijn wel 
getoetst. 1 leerling daarvan heeft de vaardigheidsgroei behaald, de ander kwam 1 punt te kort. Op 
dit gebied heeft 50% de vaardigheidsgroei dus gehaald.  
- Rekenen/wiskunde: 4 van de 9 leerlingen hebben hun vaardigheidsgroei gehaald. 2 
leerlingen hadden bij de M toets een dusdanig hoge I+ score, dat (voldoende) stijgen in 
vaardigheidsgroei nagenoeg niet mogelijk was. We zouden dan uitkomen op een slagingspercentage 
tussen de 55 en 66%.  
- Spelling: 5 van de 9 leerlingen hebben hun vaardigheidsgroei gehaald. We komen dan uit op 55%.  
- Spelling werkwoorden: groep 6 toetst nog geen spelling werkwoorden, er blijven daarom 7 
leerlingen uit groep 7 over. 1 van de 7 heeft zijn vaardigheidsgroei gehaald. 3 van de 7 hadden bij de 
M toets een dusdanig hoge I+ score, dat (voldoende) stijgen in vaardigheidsgroei nagenoeg niet 
mogelijk was. We zouden dan uitkomen op een slagingspercentage tussen de 15 en 57%.  
Ook nu blijven we er tegenaan lopen dat het voor leerlingen met een I+ score lastig is om hun 
vaardigheidsgroei te behalen. Rianne heeft de vraag uitgezet bij Cito hoe hier het best mee om 
gegaan kan worden en of er mogelijkheden zijn om andere toetsen af te nemen, zodat ook 
deze leerlingen zich op hun eigen niveau door kunnen ontwikkelen. Komend schooljaar willen we ons 
hier verder in specificeren. Op het gebied van rekenen hebben we dit schooljaar afspraken gemaakt 
over een verrijkend aanbod. Er is gekeken naar welke materialen er in iedere groep ingezet gaan 
worden en naar de wijze waarop dit ingezet wordt.  
Acties n.a.v. bovenstaande analyse (om ervoor te zorgen dat komend schooljaar de 80% wel gehaald 
wordt):  
- Laura benadert Rianne om te informeren naar de uitgezette vraag bij Cito. Welk resultaat heeft dit 
opgeleverd? N.a.v. hiervan wordt, in samenwerking met Simone, gekeken naar de wijze hoe wij het 
interpreteren van de scores en het eventueel verder toetsen in kunnen gaan zetten.  
- Laura gaat in gesprek met de groepsleerkrachten hoe zij de lesstof op het gebied van begrijpend 
lezen, rekenen en spelling aanbieden aan de plusleerlingen. Is er sprake van compacten van de 
basisstof? Is er gelegenheid voor een verrijkend aanbod?  
- Laura bekijkt de mogelijkheid om in de plusklas een vergelijkend aanbod aan te bieden als in de 
reguliere klas. Wellicht dezelfde doelen, maar een niveau hoger?  
- Laura plant voor komend schooljaar klassenbezoek in (in eerste instantie voor groep 6 t/m 8), 
waarbij zij let op de gemaakte afspraken omtrent het compacten en verrijken. Op welke wijze 
kunnen de leerlingen in de klas aan de slag? Op welke wijze worden de plusleerlingen benaderd door 
de groepsleerkracht?  
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2. Socialisatie  
Algemeen: De leerlingen leren de waarden en normen en de tradities van onze cultuur, zodat zij zich 
een plaats kunnen verwerven in deze maatschappij, door zich te leren conformeren aan deze 
maatschappij.  
  
Voor de plusklas geldt in het algemeen:  
De leerlingen gedragen zich als een deel van het geheel in de plusklas. Tenslotte is de plusklas een 
‘kleine maatschappij”.   
  
Voor de leerlingen van de plusklas geldt per leerling:  
Iedere leerling laat zien dat hij een bijdrage wilt leveren aan het geheel door elkaar te willen helpen, 
samen te werken en anderen te accepteren zoals ze zijn.  
  
Wanneer is de plusklas dan een succes op het gebied van socialisatie:  
Hierbij gaan we uit van de 80% regel:   
Als de leerlingen 80% van de tijd in de plusklas bovenstaand gedrag laten zien.   
Tussenevaluatie februari 2019: De sfeer binnen de plusklas is erg positief. De leerlingen helpen elkaar 
en accepteren elkaar zoals zij zijn, hierbij is er ook geen onderscheid in leeftijd. Het is duidelijk 
zichtbaar dat de leerlingen uit groep 8 begeleidend optreden richting de 
jongere leerlingen. Momenteel kunnen we stellen dat alle 14 leerlingen bovenstaand gedrag laten 
zien, een score van 100%.  
Eindevaluatie juli 2019: Er is nog steeds sprake van een zeer positieve sfeer. Ondanks de 
leeftijdsverschillen kunnen we spreken van een fijne en werkbare groep. Bij projecten en opdrachten 
wordt er regelmatig (ook op initiatief van de leerlingen) heterogeen samengewerkt. In de 
evaluatiegesprekjes, die individueel met de leerlingen gevoerd zijn, kwam duidelijk naar voren dat ze 
zich veilig en op hun gemak voelen in de groep. We kunnen dus stellen dat 14 van de 14 leerlingen 
aan de normering voldoen, een score van 100%.  
3. Subjectificatie  
Algemeen: De leerlingen leren dat zij zich niet alleen hoeven te conformeren aan de maatschappij 
maar dat zij een unieke persoon zijn en dat zij voor bestaande, vanzelfsprekende handelingspatronen 
alternatieve kunnen verzinnen.  
  
Voor de plusklas geldt in het algemeen:  
De leerlingen maken kennis met diverse leerstrategieën en krijgen daardoor de kans om te 
ontdekken welke het best bij hen past.  
  
Voor de leerlingen van de plusklas geldt per leerling:  
Iedere leerling leert over onderwerpen die hij/zij interessant vindt en werkt daardoor op de voor 
hem/haar best passende manier.  
  
Wanneer is de plusklas dan een succes op het gebied van subjectificatie:  
Hierbij gaan we uit van de 80% regel:   
80% van de leerlingen heeft inzicht in zijn eigen leerstrategie.   
Tussenevaluatie februari 2019: Met name binnen projecten zijn de leerlingen vrij om hun eigen 
leerstrategie te kiezen. Dit wordt ook steeds meer binnen de reguliere opdrachten (taal, rekenen, 
enz.) gestimuleerd. Voor nu is er niet de overtuiging dat 80% van de leerlingen inzicht heeft in zijn 
eigen leerstrategie. In maart gaan we aan de slag met DISC om de leerlingen inzicht te geven in hun 
eigen persoonlijkheidsstijl en om hun behoeften specifieker in kaart te brengen, wat hebben zij van 
een leerkracht nodig? De verwachting is dat DISC gaat helpen om de 80% regel te halen.  
Eindevaluatie juli 2019: In de laatste periode hebben we intensief gewerkt aan het inzichtelijk maken 
van de leerstrategieën, dit door de inzet van DISC. Profielschetsen voor de leerkracht, twee klassikale 
lessen met vragen en opdrachten en een afsluitende les om de leerlingen hun leerstrategieën visueel 
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te laten maken. De leerlingen moeten nog wennen aan de terminologie, maar van de 14 leerlingen 
kunnen momenteel 12 leerlingen goed verwoorden waar zij behoefte aan hebben, wat voor hen 
goed werkt. Hier scoren we dus 85%. De 2 leerlingen die het nog lastig vinden worden begeleid om 
hun gewenste aanpak concreet te maken, dit in de vorm van kindgesprekken.  
  
Verder vinden wij de volgende indicatoren belangrijk om het succes te bepalen van de plusklas:  

B. Het welbevinden van de kinderen.  
Algemeen: Een goed welbevinden op school zorgt voor betere resultaten. Voor het doorstaan 
van het dagelijks leven is een goed welbevinden dus belangrijk. Bij een goed geestelijk 
welbevinden kan een leerling voor zichzelf zorgen, omgaan met de dagelijkse stress en is een 
leerling productief en betrokken bij de klas.  
  

Voor de plusklas geldt in het algemeen:  
De leerlingen ervaren in het algemeen een gevoel van welbevinden in de plusklas.  
  
Voor de leerlingen van de plusklas geldt per leerling:  
Iedere leerling heeft een verhoogd gevoel van welbevinden doordat hij/zij deel uitmaakt van de 
plusklas.  
  
Wanneer is de plusklas dan een succes op het gebied van welbevinden:  
Hierbij gaan we uit van de 80% regel: Als 80% van de leerlingen aangeeft zich wel te bevinden in de 
plusklas is de plusklas een succes.   
Tussenevaluatie februari 2019: Iedere maandag wordt er gestart met een bordsessie waarbij de 
leerlingen aangeven hoe hun welbevinden is. Structureel gezien zijn er telkens ongeveer 3 leerlingen 
die op dat moment aangeven zich niet 100% wel te bevinden. Dit houdt dat er 80% overblijft die qua 
welbevinden op niveau zitten. Uit gesprekken met de leerlingen die aangeven zich niet 100% wel te 
bevinden blijkt vaak dat dit gerelateerd is aan het weekend. Het werken in de plusklas bevalt hen 
wel.  
Eindevaluatie juli 2019: Nog steeds starten we iedere maandag met een bordsessie. Hierbij is er 1 
leerling die telkens aangeeft zich niet 100% wel te bevinden. T.o.v. februari is er dus een stijgende 
lijn, we kunnen zeggen dat ruim 90% van de groep qua welbevinden op niveau zit. 
In kindgesprekken blijkt altijd dat het welbevinden van de desbetreffende leerling niet aan het 
werken in de plusklas gerelateerd is.  

C. Transitie naar de groep.   
Algemeen: Werk in de plusklas moet aansluiten bij het werken in de klas en vice versa, waardoor 
de betrokkenheid van de leerlingen verbetert.  
  

Voor de plusklas geldt in het algemeen:   
Het werken in de plusklas moet de leerling in staat stellen de dagen buiten de groep min of meer 
zelfstandig door te kunnen werken.  
  
Voor de leerlingen van de plusklas geldt per leerling:  
Iedere leerling kan op de dagen buiten de plusklas in zijn/haar eigen groep op compacte wijze door 
met de basisstof waarna hij/zij doorgaat met een verrijkend aanbod.  
  
Wanneer is de plusklas dan een succes op het gebied van transitie:  
Hierbij gaan we uit van de 80% regel:   
Als 80% van de leerlingen aangeeft met een compact en verrijkend aanbod te kunnen werken in de 
eigen groep, dan is de plusklas een succes.  
Tussenevaluatie februari 2019: Het compact en verrijkend aanbod is momenteel niet heel erg van 
toepassing i.v.m. de invoering van nieuwe methodes voor spelling en taal. 
Bij Snappet (rekenen) werken de leerlingen wel met een passend aanbod. De vijf leerlingen uit groep 
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8 werken naast het basisaanbod wel met een plusaanbod. In april komen de bovenbouwleerkrachten 
bijeen om te praten over een passend plusaanbod om de leerlingen in hun behoeften te voorzien en 
wordt er gekeken naar de mogelijkheid om volgend schooljaar wel een compact/verrijkend aanbod 
voor spelling en taal te creëren. Wel krijgen de kinderen wekelijks een huiswerkopdracht mee, hier 
kunnen ze ook gewoon in de klas aan werken.  
Eindevaluatie 2019: in de analyse van de kwalificatie kwam al naar voren dat niet op alle 
vakgebieden de norm van 80% gehaald wordt. Als actiepunt staat hier geformuleerd dat Laura in 
gesprek gaat met de groepsleerkrachten om te bespreken op welke wijze de kinderen aan de diverse 
vakgebieden werken. Werken met een compactend en verrijkend aanbod komt tot op heden nog 
niet volledig uit de verf. Over een verrijkend aanbod op het gebied van rekenen zijn afspraken 
gemaakt, welke materialen er in iedere groep ingezet worden en hoe hiermee omgegaan wordt. 
Laura gaat komend schooljaar haar uren op de maandagmiddag gebruiken om de groepsleerkrachten 
te ondersteunen in het bieden van een compactend en verrijkend aanbod. Tevens zij zal 
klassenbezoek inplannen om het werken in de klas nader te bekijken. We streven ernaar om komend 
schooljaar een score van 80% te halen op het gebied van transitie naar de groep. Voor nu is er wel 
een overduidelijke wisselwerking tussen het werk in de plusklas en dat in de groep. Leerlingen krijgen 
de gelegenheid om in hun eigen klas werk af te maken of voor te bereiden, op dit gebied kunnen we 
een 100% score vaststellen.  
  
Draaglast van de eigen groepsleerkracht  
De leerkrachten geven aan dat doordat de leerling in de plusklas zit zij zich ondersteund voelen voor 
deze leerlingen en hun draaglast daardoor is verminderd.  
Wanneer is de plusklas dan een succes op het gebied van draaglast:  
Hierbij gaan we uit van de 80% regel:   
Als 80% van de leerkrachten aangeeft dat zij zich ondersteund voelen door het plusklasaanbod.   
Tussenevaluatie februari 2019: Tijdens de bespreking op 18 februari gaven alle collega’s (van groep 6 
t/m 8) aan zich ondersteund te voelen door het werk in de plusklas. Het feit dat de leerlingen in de 
klas kunnen werken aan huiswerkopdrachten vinden zij erg prettig. Wat dit betreft is er dus een 
score van 100%. Het plusaanbod kan echter nog uitgebreider door naar de huidige methodes te 
kijken, dit zal tijdens de bespreking in april dan ook aan de orde komen.  
Eindevaluatie juli 2019: Collega’s hebben aangegeven dat het bij elkaar komen om te brainstormen 
over een verrijkend aanbod op het gebied van rekenen, hen goed bevalt. Ook de leerkrachten van 
groep 3 t/m 5 zijn hier uiteindelijk bij aangesloten, er is dus sprake van een hoge betrokkenheid. 
Deze lijn willen we komend schooljaar doorzetten naar andere vakgebieden. Collega’s voelen zich 
ondersteund en gehoord. Ook het werken met huiswerkopdrachten blijven zij prettig vinden. 
Bovenstaande score kunnen we dan ook vaststellen op 100%. Komend schooljaar staat het 
begeleiden van de collega’s in het aanbieden van een compactend en verrijkend aanbod centraal. 
Hiermee hopen we de draaglast nog verder te kunnen verminderen.  
  
  
  
Is er sprake van succes?  

  kwalificatie  socialisatie  subjectificatie  welbevinden  transitie  draaglast   

pluszorg              

plus    X  X  X  X*  X  

  
Actiepunten voor volgend jaar voor de pluszorgklas:  
  
Actiepunten voor volgend jaar voor de plusklas:  
Acties n.a.v. de analyse op het gebied van kwalificatie:  
- Laura benadert Rianne om te informeren naar de uitgezette vraag bij Cito. Welk resultaat heeft dit 
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opgeleverd? N.a.v. hiervan wordt, in samenwerking met Simone, gekeken naar de wijze hoe wij het 
interpreteren van de scores en het eventueel verder toetsen in kunnen gaan zetten.  
- Laura gaat in gesprek met de groepsleerkrachten hoe zij de lesstof op het gebied van begrijpend 
lezen, rekenen en spelling aanbieden aan de plusleerlingen. Is er sprake van compacten van de 
basisstof? Is er gelegenheid voor een verrijkend aanbod?  
- Laura bekijkt de mogelijkheid om in de plusklas een vergelijkend aanbod aan te bieden als in de 
reguliere klas. Wellicht dezelfde doelen, maar een niveau hoger?  
- Laura plant voor komend schooljaar klassenbezoek in (in eerste instantie voor groep 6 t/m 8), 
waarbij zij let op de gemaakte afspraken omtrent het compacten en verrijken. Op welke wijze 
kunnen de leerlingen in de klas aan de slag? Op welke wijze worden de plusleerlingen benaderd door 
de groepsleerkracht?  
*Acties n.a.v. de analyse op het gebied van transitie naar de groep:  
- Laura gaat haar uren op maandagmiddag gebruiken om de groepsleerkrachten te begeleiden in het 
bieden van een compactend en verrijkend aanbod. Dit om de leerlingen in staat te stellen zowel de 
basis- als de verrijkende stof eigen te maken.  
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Hoofdstuk 17 Vlootschouw leerkrachten 2018-2019 
 

De directeur legde bij iedere leerkracht een klassenbezoek af en legt de bevindingen vast in 
E LOO. 
Na deze observatie krijgt de leerkracht een uitnodiging voor een zelfevaluatie van de les. 
Vervolgens ontvangt de leerkracht de observatie gekoppeld aan zijn zelfevaluatie. 
De bevindingen van alle leerkrachten komen bijeen in ‘de vlootschouw’. 
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Uitleg indicatoren vlootschouw: 
1: voorbereiding 
2: instructie 
3: afstemming instructie en verwerking 
4: strategieën voor denken en leren 
5: systematisch volgen van de vorderingen 
6: organisatie en klassenmanagement 
7: pedagogisch klimaat 
8: verantwoordelijkheid leerlingen voor organisatie en proces 
 
Naar aanleiding van deze vlootschouw hebben we de volgende plannen gemaakt voor het schooljaar 
2019- 2020: 
Ook volgend jaar leggen we bij alle leerkrachten een klassenbezoek af. 

1. Door directeur bij alle leerkrachten met een observatie volgens E Loo. Gevolgd door een 

zelfevaluatie. 

Extra nadruk op doel goed benoemen, opbouw van de les duidelijk maken, instructie op 

samenwerken, goed evalueren. 

2. Door de intern begeleider van de onderbouw worden meerdere keren per jaar 

klassenbezoeken afgelegd in de groepen van de onderbouw. Zij gaat daar vooral de 

leerlingen observeren op basis van welbevinden, betrokkenheid, zelfsturing. 

3. Door de intern begeleider van de bovenbouw, die ook de leerkracht is van de plusklas (groep 

6,7,8) worden bezoeken gebracht in de groepen 6,7,8. Zij observeert of de afspraken, die in 

het team zijn gemaakt op het gebied van hoogbegaafdheid ook worden nagekomen. In 

eerste instantie bij haar plusklasleerlingen. 

- Basisstof rekenen, die al beheerst wordt volgens de analyse van Snappet hoeft niet meer 

ingeoefend te worden. 

- Wordt het verrijkende leermateriaal gebruikt? 

- Mogen kinderen zelf bepalen of zij de instructie bijwonen als het past bij een nog te 

behalen leerdoel? 

4. De I coach gaat bezoeken afleggen in de groepen 4 tot en met 8 tijdens rekenen. Zij gaat 

kijken of de afspraken werken, of men zich houdt aan de afspraken, of afspraken bijgesteld 

moeten worden, of leerkrachten nog hulp nodig hebben. 
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De epiloog van het schooljaar 2019-2020 

 

Beste ouders, 

 

Aan het einde van het schooljaar blikken we graag even terug op het schooljaar. 

Wat is het weer omgevlogen.... 

Wat is er veel veranderd... 

Wat is er veel goeds behouden! 

Wie kwamen er en wie gingen er weg? 

We namen dit jaar afscheid van leerling Neal Bosland, hij ging naar een andere school. 

We namen afscheid van leerling Veronique van Velzen, zij ging verhuizen. 

We namen afscheid van 33 leerlingen uit groep acht, die klaar zijn om de overstap te maken naar het 

middelbaar onderwijs. 

Met deze groep nemen we óók afscheid van een aantal ouderparen, omdat dit hun laatste kind is 

wat de school verlaat: de ouders van Katinka de Jongh, Jente Koops, Leander Meij, Bente van de 

Pavoordt, Kenana Ramadan, Zahra Ruiter, Marleen Severin, Femke Spaans, Ilya Spekman, Fanny 

Versluis, Amber Zoet. 

We verwelkomden 34 nieuwe kleuters en 13 leerlingen in de hogere groepen: Eve-Angeline Fräser, 

Deen Zaalberg, Shenna Lenting, Marit en Lucas van der Ster, Dex en Kyano Rodermond, Laura en 

Michael Bosma, Rosalie Rijnschot, Féline Kok, Kaoutar Ouahadi, Loubna Lamdini. 

Halverwege het schooljaar namen we afscheid van juf Colinda en juf Marlyne. 

Zij wilden hun werkzame leven anders gaan invullen. 

Hun vervangers waren juf Willemieke en juf Lisa. Volgend schooljaar gaan zij op een andere school 

weer nieuwe leerlingen blij maken! 

Aan het einde van het jaar namen we afscheid van juf Janny, Juf Jacqueline en juf Irma. 

Ook juf Ingrid, stopt als vrijwilliger. Zij heeft jarenlang met leerlingen gewerkt aan Nederlands als 

tweede taal. Nu haar laatste protegé van school gaat, stopt ook juf Ingrid met haar vrijwilligerswerk 

op school. 

Juf Janny en Juf Jacqueline gaan genieten van een welverdiend pensioen. Dat zij na al die jaren (juf 

Janny meer dan 25 en juf Jacqueline zelfs 40 jaar) achter de geraniums gaan zitten kunnen we ons 

geen van allen voorstellen. Ongetwijfeld zullen zij ook dan een zingevende invulling vinden van hun 

tijd. 

Juf Irma gaat naar De Rietkraag en gaat een nieuwe uitdaging aan! 

Wat hebben zij aan veel leerlingen lesgegeven in de afgelopen jaren. Juf Jacqueline was naast 

leerkracht ook een periode de bovenschoolse ICT-er en ook was zij een aantal jaren de adjunct-

directeur naast directeur Rob. 

Afgelopen vrijdag namen we groots afscheid van onze collega’s en vierden we ook het 12,5 -jarig 

jubileum van juf Hava.  

We hebben met elkaar gekookt en gegeten in Het Kookstation in Bodegraven. Er waren cadeaus, 

toespraken, gedichten, een lied, een pubquiz en bloemen. 



 100 

Voor juf Tineke was het het eerste jaar Aeresteijn en ook volgend jaar kunnen we weer op haar 

rekenen. 

 

 

Lief en leed 

We deelden lief en leed met elkaar. Zo zijn juf Rianne en meester Barend getrouwd (niet met elkaar 

     ), verwachten juf Lisa en meester Barend (ook niets met elkaar te maken) een kindje. 

 

En helaas waren er ook verdrietige gebeurtenissen die we met elkaar konden delen. Zoals deze week. 

De grootste nachtmerrie is voor een gezin werkelijkheid geworden. Je kind dat sterft en die je moet 

gaan begraven. We leven met elkaar met ze mee.  

En dan is er natuurlijk ook kleiner leed, maar wel érg vervelend. Zo braken Wim en Freek allebei dit 

weekend hun arm. Een lange vakantie met je arm in het gips is geen aanlokkelijk vooruitzicht!   

 

Een paar hoogtepunten van dit jaar: 

Start van het muziekproject, een geweldige samenwerking tussen Arti et Religioni en Aeresteijn, 

Dankzij een mooie subsidie konden John en Yolanda Brouwer in alle groepen muziekles geven. Ook 

volgend jaar coachen zij onze leerkrachten. 

Er was een sponsorloop waardoor het mogelijk was om Robotica materiaal voor de bovenbouw en 

nieuwe fietsen en karren voor de onderbouw aan te schaffen. 

We zijn gaan werken met nieuwe methodes. De kleutergroepen zijn gaan werken met SIL EN LIS OP 

SCHOOL, groep drie met LIJN DRIE voor lezen en taal en in de groepen vier tot en met acht zijn we 

gaan werken met de methode STAAL. Voor taal en spelling. We zijn in de groepen 1 tot en met 4 

gaan werken met “My name is Tom’ voor Engels en in de bovenbouw “Groove me”, ook voor Engels. 

We evalueerden dit jaar de meest recente wijziging van de schooltijden. 

Een project wat al negen jaar loopt. Dit jaar hebben we een besluit genomen. We gaan werken met 

het vijf-gelijke-dagen-model. 

Hiermee nemen we dus afscheid van de tussenschoolse opvang. Dank aan Stichting Kinderopvang 

Liemeer die dit de laatste jaren vorm heeft gegeven. 

We nemen afscheid van de manier waarop we tot nu toe digitaal met u communiceerden. 

Er komt een beter school-ouder-communicatiemiddel! Samen met de ouderraad is gekozen voor 

SCHOUDERCOM. Dit staat voor school-ouder-communicatie, zie: www.schoudercom.nl. Wij kunnen 

straks via dit kanaal beter met u communiceren. U kunt als ouder zelf al uw contactgegevens blijven 

bijhouden. Het is voor ons als school en ook voor u als ouders erg gebruikersvriendelijk. Daarnaast 

voldoen we met SchouderCom aan alle eisen die gesteld worden volgens de vernieuwde 

privacywetgeving (AVG). 

We deden als school mee aan de Triggr Kunstweken.Een prachtig kunstwerk door heel de school 

heen en veel bewustzijn op ons kostbare water. 

Groep acht verleende haar medewerking aan het seniorendiner in Partycentrum Aardam. Een mooi 

samenwerkingsproject met Rotary Ter Aar.  

https://aeresteijn.us17.list-manage.com/track/click?u=ffe1dd2f086c1cfb06d998b70&id=b8bac7af30&e=fdb1054080
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We zijn gestart met SCHOOL OP SEEF, échte verkeerslessen op het plein en in de omgeving van de 

school. 

20 mei was er een mooie ouderavond om u als ouders te bedanken voor uw tomeloze inzet. Steven 

Pont vertelde ons over de beschermende binnenwereld en de eisende buitenwereld. 

We zijn dit jaar ook écht gestart met buurtsport. We maakten al gebruik van de lessen van de 

buurtsportcoach Hanne, maar hij ging dit jaar ook buiten schooltijd aan de gang, zodat hij ook na 

schooltijd kon gaan sporten met kinderen, toegankelijk voor alle kinderen. 

We ontvingen in mei van dit jaar zes kinderen uit Dobruska met hun juf. Een mooi programma zorgde 

voor veel gezelligheid en het ontstaan van vriendschappen en twee gezinnen en één oud gezin van 

onze school hebben ze gastvrij onthaald in hun eigen gezin. 

Volgend jaar gaan leerkrachten van Aeresteijn in de voorjaarsvakantie naar Dobruska om daar naar 

het onderwijs te kijken en er wellicht van te leren. Volgend jaar gaan ook zes kinderen uit Langeraar 

in mei naar Dobruska. 

Mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente! 

We organiseerden vier avonden voor ouders om mee te denken over het nieuwe schoolplan. 

Mede dankzij input van een aantal ouders ligt het schoolplan er. Het valt te lezen in de nieuwe 

schoolgids. 

De school bestond dit jaar 45 jaar. We gingen dit vieren met de groepen 3 tot en met 8 door naar De 

Efteling te gaan en met de groepen 1 en 2 gingen we naar De Linnaeushof. 

Wat een feest! 

Dit jaar zijn we begonnen met veel aandacht te geven aan eigenaarschap bij leerlingen. In het nieuwe 

schoolplan, opgenomen in de nieuwe schoolgids leest u daar meer over. (Als de mr heeft ingestemd 

met schoolgids en schoolplan, komt hij op de website). 

En verder waren er de al meer of minder bekende activiteiten zoals Theatersteijn, de 

Talentenmiddagen, de techniekdagen, Waterdag, Pannenkoekending, Kinderboekenweek, 

avondvierdaagse, Kerstviering, Kinderboekenweek, kamp, voetbaltoernooien, Paasviering, acties 

voor Serious Request, bezoekjes aan Aarhoeve, Eerste heilige Communie, Heilig Vormsel, bezoek van 

de diaken André van Aarle in de klassen, de middag met gehandicapten die ons lieten ervaren hoe 

het is om als gehandicapte in deze wereld te moeten handelen, het praktisch en theoretisch 

verkeersexamen, De Grote Rekendag, Nationale Buitenspeeldag, bezoek van Bureau Halt, 

ouderavonden en workshops over goed omgaan met social media en het internet, Wandelen voor 

Water, 15 maart de Stakingsdag, verkleedfeest rond carnaval, de Vastenactie, de warme truiendag, 

de 1 april gekke grappendag, ouderavond en workshop verantwoord gamen, Sintviering, Actie 

Pepernoot, schoolontbijt, boekenverkoop …. en dan zal ik vast nog iets vergeten zijn! 

Ook rekenen we nog op school en doen we aan taal, spelling, lezen, sociale redzaamheid, oriëntatie 

op jezelf en de wereld, Engels, kunstzinnige vorming, gym, muziek etc.        

 

En natuurlijk kenden we ook dit de perikelen rond inval en vervanging. 

Zowel voor ons als voor de leerlingen en voor u als ouders altijd een moment waarop flexibiliteit 

noodzakelijk is en gevraagd werd. 

We worden hierin bijgestaan door RTC Cella, dat is de organisatie die we vanaf zeven uur ‘s morgens 

kunnen vragen of er nog iemand beschikbaar is. Zij spannen zich tot het uiterste in om ons van dienst 

te zijn. 
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Hoogtepunten in de verschillende groepen 

 

De grote groep acht heeft een heerlijk jaar gehad. We startten met de ringaanpak van Barry Redeker 

om met elkaar een goede start te kunnen maken en écht samen een groep te zijn. Een groep waar 

ieder kind en iedere leerkracht zich welkom voelt en waar eenieder de verantwoordelijkheid heeft 

voor het welbevinden van de hele groep.  

Ik denk dat dat goed gelukt is! 

Natuurlijk stond voetbal in groep acht héél centraal dit jaar. Zowel de meisjes als de jongens werden 

kampioen. 

Er waren veel leuke activiteiten in deze groep, onder andere de activiteiten die de ouders van groep 

acht hebben georganiseerd, met als topper de brugpieperrace. 

We sloten het jaar deze week af met een mooie afscheidsavond, het uitreiken van het laatste 

portfolio én het uitzwaaien van groep acht op woensdag. 

En dan ook nog eens een prima score voor de CITO-eindtoets.  

We zijn trots op deze kanjers! 

Vol vertrouwen dat ze klaar zijn voor de middelbare school. 

 

Groep zeven maakte een prachtige film om een nieuwe leerkracht te werven. En dat lukte! 

Ook hebben de groepen zeven gezorgd dat we het predicaat afvalvrije school verdienden. 

In groep 7b hebben leerkrachten, ouders en leerlingen stappen gezet rond eigenaarschap zoals het 

zelf door leerlingen uitleggen van de hulpplannen aan ouders, inhoud geven aan het POPwerk, 

vaderdagcadeaus bedenken en regelen, feestcommissies door kinderen. 

En.. wat hebben de leerlingen een prachtige vaardigheidsgroei doorgemaakt in groep 7! Prima 

gedaan leerlingen én leerkrachten! 

 

Groep zes startte met het project boerderijschool. Een mooi samenwerkingsproject tussen Aeresteijn 

en De Vosseburch. Groep zes had iedere woensdag (vanaf het voorjaar) les op de boerderij. Ze 

maakten mee dat meester Barend Pietje Petra ten huwelijk vroeg... En het bruidspaar bracht op hun 

trouwdag ene uitgebreid bezoek aan de klas. 

Groep zes bedacht de oplossing voor het voetballen op het plein én het grasveld. 

Groep vijf maakt prachtige concrete stappen in eigenaarschap van kinderen. Zo hielden zij zélf een 

ouderinformatie-middag, ze organiseerden zelf de verkleedochtend en de vader- en 

moederdagcadeaus. Zo maakten ze zelf de plannen en bedachten wat er allemaal voor nodig was. 

Razend knap! 

Ook werden er samen met kinderen en leerkrachten gesprekken gevoerd, ook over de CITO 

uitslagen. Wie ben ik? Wat vind ik leuk, wat kan ik goed, wat wil ik nog leren. En zo samen komen tot 

het maken van een plan voor het POPwerk en bespreken en plannen van het huiswerk. 

 

Groep vier is meer gaan rekenen met concreet materiaal met behulp van het aanbod van “Met 

sprongen vooruit”. En ze gingen met sprongen vooruit. Afgelopen dinsdag namen ze afscheid van juf 

Jacqueline met pannenkoeken en ene bezoek aan de Heemtuin. 
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Groep drie heeft genoten van de thematijd. In deze groepen hebben ze dit jaar gewerkt aan de 

thema’s pizzeria, ziekenhuis, museum, vliegveld en dierenwinkel. 

Tijdens thema-tijd werken we roulerend in zes groepen waarbij de volgende activiteiten aan bod 

komen: de themahoek met dialogen, spel met Playmobil, schrijven, werkplaats om materialen voor 

de hoek te maken, een leesactiviteit en een rekenactiviteit. Vooral de eigen inbreng van de kinderen 

(eigenaarschap!) was een groot succes. 

In de groepen ½ is dit jaar gestart met de methode Sil en Lis op school. Naast de jaarlijkse thema’s 

kwamen er ook nog mooie andere thema’s aan bod: de Baby, de Noord- en Zuidpool, de bij en het 

zwembad. De kinderen waren daar erg enthousiast over en brachten leuke spullen mee van thuis.  

Kinderen van groep 2, die toe waren aan lezen en net nog een zetje extra konden gebruiken zijn 

gestart met het programma BOUW! Samen met tutoren uit de bovenbouw oefenden de kinderen 

intensief. Onder het motto: het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg. 

De pluszorggroep heeft heel veel hoogtepunten gekend. De top drie: De Pannenkoekendag; de vissen 

en hoe deze leerlingen uit verschillende groepen en van verschillende leeftijden samen zo’n leuke 

groep zijn geworden. 

De plusgroep kwam iedere maandag bij elkaar. Ze namen gastkinderen mee, deden wekelijks 

proeven, en hebben aan mooie projecten gewerkt. Leren leren stond centraal. 

De NT2 kinderen en de andere kinderen van juf Leonore, die extra uitleg kregen, geven aan dat ze 

genoten hebben van de gezelligheid, de extra aandacht, zingen, dansen, hard werken om de 

Nederlandse taal nog beter te leren. Juf Leonore heeft van hun enthousiasme genoten. 

 

 

En volgend jaar.... 

We hebben weer grootse plannen! 

We hebben, zoals al eerder bericht, een aanvraag gedaan voor een innovatief project “de 

huiskamer”, inmiddels is de term veranderd in “Leerplein”, omdat deze bij de subsidiegevers beter 

aanslaat. 

En de kogel is bijna door de kerk... We worden in ieder geval door ons eigen bestuur voorgedragen 

om dit vorm te gaan geven. 

En we gaan het visietraject in met Stichting Kinderopvang Liemeer voor wat betreft de 

totstandkoming van een geweldig IKC. 

De werkgroep IKC van de Dorpsraad gaat zich buigen over de beste locatie voor dat IKC. Eind 2020 

moet er een besluit worden genomen door de gemeenteraad voor wat betreft de locatie van de 

nieuwe school in samenhang met kinderopvang. 

En wanneer die nieuwe school er komt? De planning bij de gemeente is dat dit mogelijk in 2025 het 

geval zal zijn, maar een planning is maar een planning. 

En er staat in de week van 8 juni tot 12 juni een geweldig project rond de middeleeuwen op stapel. 
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Dank u wel  

Dank u wel voor uw hulp, uw samenwerken, uw steun, uw kritische woorden, waardoor we samen 

verder zijn gekomen dan we voor mogelijk hadden gehouden. 

 

 

 

 

 

We kunnen dit echt alleen maar sámen doen. 

School, bovenschools, buurt, ouders, leerlingen, ouderraad, medezeggenschapsraad, leerlingenraad, 

samenwerkingsverband, gemeente, kerk, SKL, PCI, RIKI, ARTI, Stichting Strooplikker, plaatselijke en 

regionale verenigingen, vrijwilligers, JGT en andere externe instanties. 

Alles voor úw kinderen en ónze leerlingen. 

We varen op een groot leger van vrijwilligers. Vrijwilligers, zoals u als ouders, die zichzelf en hun tijd, 

kennis en kunde beschikbaar stelden voor de oudervereniging, de medezeggenschapsraad, als 

leesouders, biebouders, klusouders, voor het tuinonderhoud, rijouders, meefietsouders, 

computerouders etc etc. 

Rest ons u een heerlijke welverdiende vakantie te wensen en we hopen u dan allemaal gezond en 

wel op maandag 2 september weer te zien. Kwart over acht staat er koffie en thee klaar op het plein. 

Dan kunnen we elkaar weer verwelkomen en een mooi nieuw schooljaar inluiden. 

 Klaar voor een nieuw bruisend en inspirerend 2019-2020. 

Samen met u komt het goed! 

 

Maar eerst: vakantie!!!!!!! 

Namens het team, 

Anneke Zantboer 
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