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Aanleiding 
 
 
In dit document wordt achtereenvolgens ingegaan op de leerlingpopulatie (hoofdstuk 1), het jonge kind  
(hoofdstuk 2), cognitieve ontwikkeling op schoolniveau (hoofdstuk 3), cognitieve ontwikkeling op groepsniveau 
(hoofdstuk 4), ambities referentieniveaus (hoofdstuk 5), sociale emotionele ontwikkeling (hoofdstuk 6), 
leerkrachthandelen (hoofdstuk 7), korte samenvatting van de actiepunten (hoofdstuk 8), evaluatie jaarplan 
2020-2021 (hoofdstuk 9) en er wordt afgesloten met een beschrijving van onze werkwijze en afstemming met het 
team (hoofdstuk 10). 
 
Team Agnietenschool | 23-06-2022 
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1 Leerlingpopulatie 
Om een beeld te krijgen van onze school hebben we de zogenaamde CBS-gegevens in kaart gebracht. Daardoor 
krijgen we een eerste indruk van onze leerlingenpopulatie. 
 

1.1 De schoolweging 
De schoolweging is een getal tussen 20 en 40. Hoe hoger de score, hoe lager de verwachte resultaten van de 
leerlingen en hoe meer belemmerende factoren. Hoe lager de score, hoe hoger de verwachte resultaten van de 
leerlingen en hoe meer bevorderende factoren. Om een indicatie te geven: 

• Schoolweging tussen 36 en 40: zeer hoog 
• Schoolweging tussen 32 en 36: hoog 
• Schoolweging tussen 28 en 32: gemiddeld 
• Schoolweging tussen 24 en 28: laag 
• Schoolweging tussen 20 en 24: zeer laag 

 
Het spreidingsgetal is een getal tussen 3 en 9. Hoe hoger de score, hoe heterogener de leerlingenpopulatie. En 
vice versa: hoe lager, hoe homogener de leerlingenpopulatie. Om een indicatie te geven: 

• Spreiding tussen 8 en 9: zeer hoog 
• Spreiding tussen 7 en 8: hoog 
• Spreiding tussen 6 en 7: gemiddeld – hoog 
• Spreiding tussen 5 en 6: gemiddeld – laag 
• Spreiding tussen 4 en 5: laag 
• Spreiding tussen 3 en 4: zeer laag 

 
Schooljaar Schoolweging Categorie Spreiding Gem schoolweging Gem. categorie 

    3 schooljaren 3 schooljaren 
2019 - 2020 28,23 28-29 5,42 28,2 

19/20 – 21/22 

28-29 
19/20 – 21/22 

2020 -2021 28,26 28-29 5,11 
2021 - 2022 28,20 28-29 5,73 

Open data van de Inspectie van het Onderwijs berekent door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
 
In bovenstaande tabel is te zien dat de Agnietenschool een gemiddelde schoolweging heeft van 28,2 op basis 
van de afgelopen 3 schooljaren, waarbij er sprake is van een gemiddelde categorie 28-29. Op basis van deze 
gegevens kan worden aangenomen dat de Agnietenschool een gemiddelde populatie heeft met een 
gemiddeld – laag spreidingsgetal. Het is dan ook aannemelijk dat van de Agnietenschool gemiddelde tot 
bovengemiddelde resultaten verwacht mogen worden.  
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2 Het jonge kind 
In de groepen 1 en 2 signaleren wij leerlingen die te lijden hebben gehad onder het thuisonderwijs in de periode 
van de lockdowns. De leraren in deze groepen hebben met behulp van observaties van, en gesprekken met de 
leerlingen vastgesteld welke leerlingen een (zorgwekkende) stagnatie laten zien in hun ontwikkeling. We 
onderscheiden daarbij lichte en grote “zorgen”. In de tabel geven we de aantallen leerlingen per groep. 
Vanzelfsprekend beschikken we over een overzicht met de namen van deze leerlingen en zullen we gepaste 
interventies vaststellen om de opgetreden stagnaties te herstellen. 

2.1 Leerlijnen jonge kind 
In de groepen 1 en 2 werken we met de Leerlijnen jonge kind die geregistreerd worden in het leerlingvolgsysteem 
ParnasSys. De verschillende leerlijnen zijn geclusterd in voer leergebieden: 

1. Motoriek 
2. Rekenen 
3. Taal 
4. Spel 

Elke leerlijn is opgedeeld in leerdoelen met een oplopende moeilijkheidsgraad. We hebben de leerlingprofielen 
van de leerlingen in groep 1 en 2 gebruikt om vast te stellen welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. 
Op basis daarvan hebben we mogelijke actiepunten vastgesteld. 

2.2 Analyse leerlijnen jonge kind 
Aantal kinderen dat extra ondersteuning nodig heeft in 2021-2022 

Domein Leerjaar 1: aantal kinderen Leerjaar 2: aantal kinderen 
Motoriek  1 
Rekenen 3 1 
Taal 2 2 
Spel  2 

 
Tevreden, 95% van de kinderen heeft de doelen behaald. Het past bij het beeld van de groep. We creeeren 
een rijke leeromgeving, waarbij de input van de leerlingen als basis wordt genomen. We werken volgens een 
vaste structuur, waardoor de regels en afspraken voor de leerlingen bekend zijn. We zorgen voor een veilig 
en positief leerklimaat, waarin de leerlingen met en van elkaar leren. 
 
Interventies die we hebben ingezet afgelopen periode:  

• Luisterhouding stimuleren.  
• ‘kniemaatjes’ inzetten om leerlingen te stimuleren om actief mee te doen. 
• Bewegend leren inzetten 
• Nadenkkapstok en leerkuil inzetten. 
• Pre-teaching bij de taalzwakke leerlingen.  

 
Deze interventies hebben bijgedragen aan een goede basishouding en actief deel te nemen aan de 
verschillende activiteiten.  
 
Taal 
In de onderbouw wordt veel gewerkt met prentenboeken en informatieve boeken (interactief voorlezen). We 
werken veel met de letterstempels. Ook komen regelmatig fonemische activiteiten aan bod in de grote en 
kleine kring. We schrijven met de kinderen een woordweb en een werkvolgorde voor de themahoek. De 
leerlingen van groep 2 hebben een letterboek, waarin de kinderen op een gestructureerde manier Jose  



 

 7 | 49 

 
 
 
 
 
Schraven letters, passend bij het thema, aan bod komen. Vanaf januari zijn we gestart met het plannen van 
weektaken (mbv planbord en de dagen van de week). Groep 1 heeft 1 weektaak en groep 2 heeft 2 
weektaken. 
 
Rekenen 
De doelen worden per expeditie geselecteerd en komen zowel in de kring als in de hoeken aan bod en 
worden zo ingeoefend. Leerlingen die het doel niet behalen tijdens aanbod in de grote kring, krijgen extra 
instructie in een kleine kring.   
 
Motoriek 
De meeste leerlingen hebben de doelen behaald. De groep heeft 1x per week gym van een vakdocent. De 
doelen die de periode centraal staan, worden doorgegeven aan de gymdocent. Daarnaast wordt er elke 
dag buiten gespeeld. 
 
Interventies die we hebben ingezet afgelopen periode:  
 

• Herhalen waarom een juiste pengreep belangrijk belangrijk is.  
 

Dit heeft effect gehad, want de pengreep is nu goed. 
 
Spel 
De leerlingen hebben de doelen behaald. Het spel heeft een grote rol binnen de expeditie. Elke expeditie 
staat een thema/ rollenspel centraal. Dit spel wordt altijd samen met de kinderen vorm gegeven, daardoor 
is de betrokkenheid groot. Er wordt een spelvolgorde bedacht, waardoor er een duidelijke structuur is. 
 

• overgang 2 naar 3 goed in beeld. Risico’s zitten vooral in gedrag/werkhouding en kinderen met een 
ontwikkelingsvoorsprong (HB) 

• Parnassys leerlijnen volledig geimplementeerd en tevreden over resultaat. Scherp houden en blijven 
ontwikkelen.  

• Voor leerlingenen met extra onderwijs of ondersteuningsbehoeften wordt er in Parnassys een plan 
gemaakt met daarbij de doelen/aanbod vanuit de leerlijnen 

2.3 Actiepunten leerlijnen jonge kind 
• Zicht op ontwikkeling verder aanscherpen; een zorgplanning in de dag/weekplanning zodat de korte 

zorgcyclus zichtbaar is en in het dagelijks handelen terugkomt/aangescherpt wordt.  
• Differentiatie in aanbod. Niveau groepen paars (verrijking) en geel (intensief) zichtbaar in de 

dag/weekplanning.  
• afstemming in de organisatie/instructies (kleine kring, niveau,  jaargroep, hele groep, individueel). 

Preteaching en afterteaching (bv. herhaalde instructie in kleine kring of individueel) 
• Werken met een weektaak, ook doorgaande lijn naar groep 3 
• didactisch handelen versterken, lesdoel benoemen, reflecteren op het lesdoel en op proces, werken 

met EDI. Feedback geven op aanpak/strategie, vragen stellen. 
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3 Cognitieve ontwikkeling op schoolniveau 
 
De ontwikkeling van de leerlingen wordt op onze school gevolgd met behulp van methodegebonden 
(methodetoetsen) en methode-onafhankelijke toetsen (Cito). Om de ontwikkeling van de groepen en de 
individuele leerlingen in beeld te brengen, gebruiken we het leerlingvolgsysteem ParnasSys. In dit hoofdstuk 
maken we de behaalde tussenresultaten inzichtelijk voor de onderdelen Rekenen en wiskunde (RW), Begrijpend 
lezen (BL), Technisch lezen en Spelling (SP).  
 

3.1 Analyse cognitieve ontwikkeling schoolniveau 
Hieronder wordt een analyse weergegeven van de cognitieve ontwikkeling op schoolniveau. Deze analyse is tot 
stand gekomen op basis van de input van de groepsleerkrachten. 
 
Rekenen: 

- De juiste strategieën aanbieden vraagt aandacht op schoolniveau.  
- Een goede basishouding bij instructies en zelfstandige verwerking is een belangrijke voorwaarde 

geweest om te kunnen groeien.  
- Feedback geven op het proces (didactisch coachen) en hoge verwachtingen hebben heeft een 

positieve groei teweeggebracht. Nog niet in alle groepen wordt dit op dezelfde wijze gedaan.  
- Vooral de sterkere kinderen profiteren onvoldoende van het aanbod. Zij groeien minder dan 

gemiddeld.  
- Gebruik van koersplannen zorgen voor verbetering in de middellange zorgcyclus  

 
Begrijpend lezen: 

- Aanpassingen in aanbod gericht op referentieniveaus en hoge verwachtingen hebben, heeft in groep 
4-8 effect gehad. (o.a. tekstenkringen) 

- Aanbod is in een aantal leerjaren/groepen nog niet goed genoeg voor een gewenst resultaat. Door 
middel van een koersplan en een beschreven aanbod moet de doorgaande lijn zichtbaar worden 
zodat we hierop kunnen sturen.  

- Vooral de sterkere kinderen profiteren onvoldoende van het aanbod. Zij groeien minder dan 
gemiddeld.  

- Voor Leonardo geldt dat er onvoldoende aandacht is voor studievaardigheden 
- Een tussentijds meetmoment om te sturen op de middellange zorgcyclus 

 
Spelling: 

- Inzet JS dictees heeft in alle groepen effect gehad. De oude JS dictees zijn niet passend bij de CITO 
3.0.  

- De lat hoog leggen bij verwerking werkwoord en niet ww spelling in gynzy heeft een positief effect 
gehad op de resultaten in de groep 6-8 regulier 

 
Technisch lezen: 

- Aanbod is in de meeste leerjaren goed voor een gewenst resultaat..  
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3.2 Actiepunten cognitieve ontwikkeling schoolniveau 
 
Rekenen: 

- Instructievaardigheden volgens het EDI-model bij leerkrachten vergroten  
- Doorgaande leerlijn van aanbod strategieën borgen.  
- Werken met contextsommen als voorbereiding op vraagstelling van CITO 
- Verrijkingsaanbod met doorgaande leerlijn en passend klassenmanagement op schoolniveau 

neerzetten. (inzetten op differentiatie)  
 
Begrijpend lezen: 

- Verrijkingsaanbod met doorgaande leerlijn en passend klassenmanagement op schoolniveau 
neerzetten.  

- Tekstenkring in alle groepen inzetten waarbij verschillende tekstsoorten aan bod komen 
- Aanbod gericht op de leerlijnen borgen 
- CITO vraagstelling wekelijks oefenen  
- Koersplannen begrijpend lezen 

 
Spelling: 

- Spellingafspraak petten/rokken en ramen/muren aanbieden, passend bij wat de doelgroep hierin 
nodig heeft.  

- Directe feedback op aanpak en werkhouding mbv didactisch coachen  
- Aanpak van JS-methodiek op schoolniveau afstemmen  
- JS dictees vervangen om beter aan te sluiten bij CITO 3.0 

 
Technisch lezen: 

- Koersplan technisch lezen is nodig voor de middellange zorgcyclus en om daarbij de juiste 
interventies te starten, evalueren en bij te stellen. 
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4 Cognitieve ontwikkeling op groepsniveau 
 
Om een goed beeld te krijgen van mogelijke leerachterstanden en/of vertragingen, hebben we de uitslagen van 
de E-toets (2021-2022) vergeleken met de M-toets (2021-2022).  

4.1 Analyse opbrengsten op groepsniveau 

4.1.1 Leonardo-onderwijs aanbod 
 
Zeeleeuwen 

• Ervaren fulltime leerkracht  
• 2 kinderen ondersteuning in fase II 
• 1 kind ondersteuning in fase III  

 

 
 
Leerjaar 4:  
 
Rekenen,  
Groei is zichtbaar. 1 kind is met extra ondersteuning gestart dit schooljaar en laat meer dan gemiddelde 
groei zien. Er is veel ingezet op gebruik van strategiekaart. Gebruik van kladpapier intensiever aanbod 
geweest. Kladpapier inleveren bij de gemaakte sommen. Er is zichtbaar een andere werkhouding/sfeer 
ontstaan hierdoor. Het is nu gewoon om kladpapier te gebruiken.  
1 kind profiteert nog niet van aanbod. Zij zit in mindsetfase 1 en laat deze minimale groei nog op alle 
vakgebieden zien.  
2 kinderen komen van een lage V score en laten meer dan dan gemiddelde groei zien. Hiervoor is ingezet op 
wegwerken van hiaten. Het extra oefenen met de basisvaardigheden van rekenen heeft effect gehad. Dit is 
zichtbaar in het aantal sleepdoelen die kinderen hebben. Dit is nog niet meteen zichtbaar in de CITO to 
 
Begrijpend lezen,  
De focus van de leerkracht heeft minder gelegen op begrijpend lezen. De groei is voldoende, maar niet naar 
tevredenheid.  
De CITO toetsen zijn meer verspreid over de toetsweek afgenomen. Hierdoor zijn de toetsen met de juiste 
volgehouden aandacht gemaakt. Om vroegtijdig te signaleren zijn de toetsen van Nieuwsbegrip ingezet. Dit 
heeft niet opgeleverd wat er aan de voorkant verwacht werd. Hier zal verder naar gekeken moeten worden.  
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Er is een extra blok woordenschat vanuit Nieuwsbegrip ingezet omdat deze vanuit de vorige analyse naar 
boven kwam. Hier is zichtbaar (in de toetsen) vooruitgang te zien.  
De geplande interventie voor het vergroten van de leesmotivatie is niet ingezet.  
1 kind profiteert nog niet van aanbod. Zij zit in mindsetfase 1 en laat deze minimale groei nog op alle 
vakgebieden zien.  
 
Spelling,  
De kinderen met een hoge I score zijn gedaald en de kinderen met een lage score zijn gestegen. De houding 
is “ ik kan het al” is zichtbaar.  
RITS methode (resultaat= inzet x talent x strategie) is ingezet bij individuele kinderen en heeft een positief 
effect op taakaanpak en mindset. Hierdoor minder afhankelijk van de sturing van de leerkracht.  
Bij het maken van toetsen maken de kinderen ook gebruik van de afsprakenkaart.  
1 kind profiteert nog niet van aanbod. Zij zit in mindsetfase 1 en laat deze minimale groei nog op alle 
vakgebieden zien.  
 
Technisch lezen, 
Er is extra ingezet op het bespreken van het nut en het waarom van het tempolezen. Het koersplan 
technisch lezen heeft met een tussentijds meetmoment laten zien dat daar direct effect zichtbaar was, 
waarna de groei verder is doorgezet.  
De kinderen met een CITO III score die buiten het koersplan technisch lezen vallen gaan snel achteruit in 
niveau. 
Voor-koor-doorlezen methode is gebruikt voor de kinderen die een lage score haalde. Dagelijks is geoefend 
met woordrijen lezen vanuit de PRAVOO map. Dit was nodig gezien de niveaus van de kinderen bij start 
groep 4.  
1 kind profiteert nog niet van aanbod. Zij zit in mindsetfase 1 en laat deze minimale groei nog op alle 
vakgebieden zien.  
1 kind is veel afwezig geweest en had de extra inoefening nodig, maar hierdoor niet gedaan.  
 
leerjaar 5:  
 
Rekenen,  
Er is een meer dan gemiddelde groei zichtbaar. Er zijn extra momenten gepland voor inoefenen 
basisvaardigheden/hiaten.  
Er is veel ingezet op gebruik van strategiekaart. Gebruik van kladpapier intensiever aanbod geweest. 
Kladpapier inleveren bij de gemaakte sommen. Er is zichtbaar een andere werkhouding/sfeer ontstaan 
hierdoor. Het is nu gewoon om kladpapier te gebruiken.  
Kinderen hebben wel sleepdoelen, die snel weggewerkt worden. Dit wijst erop dat deze ook voorkomen 
kunnen worden.  
1 kind doet verder onderzoek naar dyslexie en ADHD. Komt niet tot ontwikkeling,  is daardoor minimaal 
toetsbaar.  
 
Begrijpend lezen,  
De groei is op groepsniveau voldoende, maar bij indivduele kinderen niet voldoende. Hier liggen de 
individuele mindset ontwikkelingen ten grondslag.  
De CITO toetsen zijn meer verspreid over de toetsweek afgenomen. Hierdoor zijn de toetsen met de juiste 
volgehouden aandacht gemaakt. Om vroegtijdig te signaleren zijn de toetsen van Nieuwsbegrip ingezet. Dit  
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heeft niet opgeleverd wat er aan de voorkant verwacht werd. Hier zal verder naar gekeken moeten worden. 
De geplande interventie: de leesmotivatie vergroten, naar aanleiding van het vorige meetmoment is niet 
ingezet.  
1 kind doet verder onderzoek naar dyslexie en ADHD. Komt niet tot ontwikkeling,  is daardoor minimaal 
toetsbaar.  
 
Spelling 
De kinderen met een hoge I score zijn gedaald en de kinderen met een lage score zijn gestegen. De houding 
is “ ik kan het al” is zichtbaar.  
Opvallend is dat de meer-lettergreperige woorden die in de CITO komen niet aansluiten bij ons aanbod. De 
dictees zijn gebasseerd op de oude methode en vorige versie van CITO.  
Opvallend is de afspraak 18-19. (ramen/petten) Deze wordt onvoldoende beheerst.  
1 kind doet verder onderzoek naar dyslexie en ADHD. Komt niet tot ontwikkeling,  is daardoor minimaal 
toetsbaar.  
 
Technisch lezen 
Het groepsgemiddelde laat een stijgende lijn zien. Indivdueel valt op dat de kinderen met een CITO III score 
een dalende lijn laten zien in verwachte groei.  
1 kind doet verder onderzoek naar dyslexie en ADHD. Komt niet tot ontwikkeling,  is daardoor minimaal 
toetsbaar.  
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Zeeotters 

• Ervaren fulltime leerkracht  
• 1 kind terugplaatsing SO 
• 2 kinderen uit groep 7 doen groep 9.  
• 1 kind met ondersteuning in fase II (nog niet toetsbaar) 
• 1 kind is in mei naar het buitenland verhuisd 
• Maar 4 kinderen in groep 6 

 

 
 
leerjaar 6:  
 
Rekenen,  
Er is voldoende groei zichtbaar. Routeboekjes zijn herzien en meer passend. Er zijn extra instructies ingezet op 
wegwerken van de hiaten op groepsniveau. De hoge verwachtingen uitspreken zijn tijdens de EDI instructies 
beter neergezet.  
Er zijn sleepdoelen bij de kinderen die gezien het tempo van wegwerken niet nodig zijn. Hier moet kritisch 
gekeken worden of het aanbod (extra instructie op aanvraag) wel gepland staat in de week.  
 
Begrijpend lezen,  
De CITO toetsen zijn meer verspreid over de toetsweek afgenomen. Hierdoor zijn de toetsen met de juiste 
volgehouden aandacht gemaakt.  
Er zijn meer klassikale instructies geweest op woordenschat en de lessen nieuwsbegrip en toekomstkunde 
zijn vaker met begeleide inoefening gedaan omdat hiaten zichtbaar waren na het vorige toetsmoment.  
Opvallend zijn de fouten gemaakt in het aflezen van de tabellen en grafieken.  
Om vroegtijdig te signaleren zijn de toetsen van Nieuwsbegrip ingezet. Dit heeft niet opgeleverd wat er aan 
de voorkant verwacht werd. Hier zal verder naar gekeken moeten worden. 
Bij aanbieden van een strategie is er veel gebruik gemaakt van modelen.  
 
Spelling 
Groeien meer dan gemiddeld.  Ze hebben nu geen keuze gehad in het meedoen van de dagelijkse 
oefendictees. De basis is nog niet stevig genoeg om daar komend schooljaar wel mee te starten zoals 
beschreven in beleidsplan.  
1 van de kinderen kan niet langer leunen op woordbeelden en zal spellingsafspraken moeten gaan 
gebruiken. Signaal van lagere score is nodig om hem hier bewust van te maken.  
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Technisch lezen 
Voldoende groei zichtbaar. Op individueel niveau is er nog meer groei mogelijk.  
Inzet van koersplan lezen heeft het vooral voor de kinderen inzichtelijk gemaakt aan welke doelen ze 
werkten, waardoor de toetsaanpak verbeterde. 
 
leerjaar 7:  
 
Rekenen,  
Voldoende groei is zichtbaar. Routeboekjes zijn passend gemaakt.  
1 kind kan niet meer varen op haar kennis, maar moet nu nieuwe strategieen gaan leren. 
1 kind moet op alle gebieden ontwikkelen (komt vanuit SO) en laat hierdoor een lager niveau zien dan bij het 
vorige meetmoment.  
Het aanbod is gericht op de 1S doelen. (vanuit leerlijnen boek) 
De hoge verwachtingen uitspreken zijn tijdens de EDI instructies beter neergezet.  
 
Begrijpend lezen,  
Kinderen met een hoger niveau zijn meer losgelaten en de kinderen aan de onderkant hebben meer 
begeleide inoefening gehad. Dit is zichtbaar in de verschuiving van de niveaus.  
De CITO toetsen zijn meer verspreid over de toetsweek afgenomen. Hierdoor zijn de toetsen met de juiste 
volgehouden aandacht gemaakt.  
Er zijn meer klassikale instructies geweest op woordenschat en de lessen nieuwsbegrip en toekomstkunde 
zijn vaker met begeleide inoefening gedaan omdat hiaten zichtbaar waren na het vorige toetsmoment.  
Opvallend zijn de fouten gemaakt in het aflezen van de tabellen en grafieken.  
Om vroegtijdig te signaleren zijn de toetsen van Nieuwsbegrip ingezet. Dit heeft niet opgeleverd wat er aan 
de voorkant verwacht werd. Hier zal verder naar gekeken moeten worden. 
Bij aanbieden van een strategie is er veel gebruik gemaakt van modelen.  
 
Spelling 
Na het vorige meetmoment zijn er geen interventies ingezet omdat we met het huidige aanbod voldoende 
groei verwachtte. Stagiaire heeft veel dagelijkse dictees gedaan. Er is bij een aantal kinderen een dalende 
lijn te zien. Dat zijn vooral de kinderen met een CITO I score op het vorige meetmoment.  
1 kind moet op alle gebieden ontwikkelen (komt vanuit SO) en laat hierdoor een lager niveau zien dan bij het 
vorige meetmoment.  
 
 
Technisch lezen 
Voldoende groei zichtbaar. De 2 kinderen met een lage CITO score op het vorige meetmoment laten een 
meer dan gemiddelde groei zien. Er zijn meer gesprekken geweest over het nut en het waarom van 
tempolezen. Door het gebruik van het koersplan technisch lezen zijn er tussentijdse meetmomenten 
geweest die de kinderen inzicht hebben gegeven in hun ontwikkeling met behulp van de RITS methode.  
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Zeesterren 

• Startende leerkracht  (duo collega in januari weggegaan) 
• 2 kinderen in groep 9 
• 1 kind doet volgend jaar groep 9 
• 1 kind doet volgend jaar groep 7 nogmaals  
• 2 kinderen die in groep 8 zijn ingestroomd  

 
leerjaar 7:  
 
Rekenen,  
Onvoldoende groei zichtbaar.  Het aanbod op inhoud staat goed, maar de taakaanpak van de kinderen bij 
rekenen is onvoldoende geweest. De focus heeft na een onrustige periode van vertrek leerkracht op andere 
vakgebieden en meer bij groep 8 (13 kinderen) gelegen. Kinderen hebben veel sleepdoelen, daardoor 
hiaten. Deze worden nu weggewerkt en er wordt een inhaalslag gemaakt, maar dit is nog niet zichtbaar in 
de CITO resultaten.  
1 van de kinderen kiest nog bewust voor het niet gebruiken van het strategieschrift.  
1 van de kinderen behaalt bij alle vakgebieden lage resultaten doordat ze op dit moment veel haar fixed 
mindset laat zien. Hiervoor is ook ondersteuning buiten school gezocht.  
 
Begrijpend lezen,  
Grote groei zichtbaar bij bijna alle kinderen.  
De CITO toetsen zijn meer verspreid over de toetsweek afgenomen. Hierdoor zijn de toetsen met de juiste 
volgehouden aandacht gemaakt.  
Er zijn meer klassikale instructies geweest op woordenschat en de lessen nieuwsbegrip en toekomstkunde 
zijn vaker met begeleide inoefening gedaan omdat hiaten zichtbaar waren na het vorige toetsmoment.  
Opvallend zijn de fouten gemaakt in het aflezen van de tabellen en grafieken.  
Om vroegtijdig te signaleren zijn de toetsen van Nieuwsbegrip ingezet. Dit heeft niet opgeleverd wat er aan 
de voorkant verwacht werd. Hier zal verder naar gekeken moeten worden. 
Bij aanbieden van een strategie is er veel gebruik gemaakt van modelen.  
1 van de kinderen behaalt bij alle vakgebieden lage resultaten doordat ze op dit moment veel haar fixed 
mindset laat zien. Hiervoor is ook ondersteuning buiten school gezocht.  
 
Spelling 
Grote groei zichtbaar bij de kinderen.  
1 van de kinderen behaalt bij alle vakgebieden lage resultaten doordat ze op dit moment veel haar fixed 
mindset laat zien. Hiervoor is ook ondersteuning buiten school gezocht.  
Ze hebben nu geen keuze gehad in het meedoen van de dagelijkse oefendictees. De basis is nog niet stevig 
genoeg om daar komend schooljaar wel mee te starten zoals beschreven in beleidsplan.  
1 van de kinderen heeft een grote groei doorgemaakt door extra ondersteuning RITS methode.  
 
Technisch lezen 
Voldoende groei zichtbaar. Er zijn meer gesprekken geweest over het nut en het waarom van tempolezen. 
Door het gebruik van het koersplan technisch lezen zijn er tussentijdse meetmomenten geweest die de 
kinderen inzicht hebben gegeven in hun ontwikkeling met behulp van de RITS methode.  
 
1 van de kinderen behaalt bij alle vakgebieden lage resultaten doordat ze op dit moment veel haar fixed 
mindset laat zien. Hiervoor is ook ondersteuning buiten school gezocht.  
 
 



 

 16 | 
49 

 
 
 

4.1.2 Regulier onderwijsaanbod 
  
Dolfijnen 3-4-5  
  

• Ervaren fulltime leerkracht met zwangerschapsverlof vanaf februari 
• 2 studenten (3e jaars deeltijd en student versneld voor de klas) voor de groep vanaf februari 
tot zomervakantie 
• Kleine groep 5 (5 kinderen); geformeerd uit groep 3-4 2020-2021 en aangevuld met groep 
2   

 
Rekenen 
Leerjaar 3 
Ontevreden, de groep groeit iets, net boven landelijk gemiddelde. Vooral de kinderen die de vorige keer in 
een IV en V score zaten zijn gegroeid. Zij hebben geprofiteerd van het aanbod, de sterkere kinderen groeien 
onvoldoende. Er is aandacht geweest voor verhaalsommen, gewerkt met o.a. de vertaalcirkel maar dit heeft 
nog niet het gewenste effect gehad. Grote niveau verschillen binnen de groep (meerdere HB-ers), wisseling 
leerkrachten (startende leerkrachten voor de groep.  
 
Leerjaar 4 
Op groepsniveau onvoldoende en een dalende trend. De groep scoort beneden het landelijjk gemiddelde en 
groeit onvoldoende. Opvallend is dat de kinderen in een V score een grote bovengemiddelde groei laten zien. 
De leerling die zakt is gedoubleerd en scoorde in januari nog een I score, nu een III score. Basishouding en 
zwakke concentratie speelt in deze groep een rol. Er zou meer in deze groep moeten zitten.  
 
Leerjaar 5 
De groep groeit bovengemiddeld van een III naar een II score. Tevreden met dit resultaat. Op leerlingniveau 
groeien 2 leerling te weinig., zij zouden meer kunnen maar concentratie en werkhouding is onvoldoende. 
Hiervoor begeleiding in gang gezet.  
 
Spelling 
Leerjaar 3 
Op groepsniveau onvoldoende groei, daling van III score naar V score. Er is een dalende trend, meer dan de 
helft van de groep laat beneden gemiddelde groei zien en zakt in niveau. Dit is niet passend bij het beeld dat 
we hebben. De trend laat zien dat dit vorige jaar ook is gebeurt in groep 3. Goed om hier scherp op te zijn en 
verder te analyseren waardoor dit komt. Afstemming tussen leerkrachten over de organisatie en methodiek 
was niet optimaal. Wellicht sluit de methodiek in deze fase onvoldoende aan bij wat er eind groep 3 door CITO 
gevraagd wordt. De planning van VLL is gevolgd en wellicht is dit te snel gegaan en zijn de woordsoorten 
onvoldoende gememoriseerd bij vooral de zwakke spellers. Opvallend is dat ook de sterke spellers (II/III) 
zakken in niveau. Er is dagelijks een dictee aangeboden volgens de methodiek van JS schraven en vooral ook 
ingezet op het stappenplan bij het schrijven (VLL). De ingezette interventies hebben niet het gewenste effect 
gehad.  
 
Leerjaar 4 
Op groepsniveau bovengemiddeld en een stijgende trend, tevreden en passend bij het beeld. Dagelijkse 
dictees en directe feedback op gebruik van de strategie, benoemen en uitleggen spellingafspraken hebben 
gewenste effect.  
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Leerjaar 5  
De groep groeit bovengemiddeld van een II naar een I score. Alle kinderen laten bovengemiddelde groei zien. 
Tevreden met dit resultaat 
 
 
Technisch lezen  
Leerjaar 3 
Zeer tevreden, bovengemiddelde score, 2 lln vallen uit. 1 lln gaan we groep 3 verlengen, valt op alle vlakken 
uit; erg jong in gedrag. Grote groep in I score. Basishouding van de leerlingen is goed. 
Leesplezier is omhoog gegaan door keuze van bibliotheek boeken. Dagelijks 2 leesmomenten met de witte 
(basis) en gele (intensief) groep. Ingezette interventies hebben resultaat laten zien. Alle kinderen die naar 
groep 4 gaan hebben AVI E3 of hoger behaald.  
 
Leerjaar 4 
Op groepsniveau bovengemiddeld en stijgende trend, alle kinderen laten groei zien. Tevreden, de indeling in 
niveaugroepen heeft het gewenste effect gehad. Op 1 lln na heeft de groep AVI E4 of hoger behaald. 
 
Leerjaar 5 
De groep laat een grote daling zien van een I naar een IV score. Dit beeld is niet passend bij de groep. 
Wellicht kan de wijze van afname hiermee te maken hebben. Vooral op kaart 1 minder gescoord. Op 1 lln na 
(dyslexie) scoort de groep op AVI M6 of hoger.  
 
Begrijpend lezen 
Leerjaar 3 
Gemiddeld III score, redelijk tevreden, nog net iets onder landelijk gemiddelde. Er zit meer in deze groep.  
 
Leerjaar 4 
Op groepsniveau gemiddelde score, maar een dalende trend. De zwakke lezers zakken behoorlijk, nog steeds 
3 kinderen in een I score. De wisseling van leerkrachten heeft effect gehad op het aanbod en kwaliteit van 
instructies. Basishouding en NT 2 spelen een rol in daling van niveau.  
 
Leerjaar 5 
Niet tevreden, de groep zakt maar blijft nog wel boven landelijk gemiddelde. 3 leerlingen laten een 
negatieve groei zien. Basishouding en concentratie is onvoldoende bij aantal kinderen. Er zit meer in deze 
groep, de lat kan hoger op inhoud en proces. De wisseling van leerkrachten heeft effect gehad op het 
aanbod en kwaliteit van instructies.  
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Inktvissen 3-4-5  
  

• full time startende leerkracht met geen ervaring in een 3 jarige stamgroep  
• kleine groep 5 (4 kinderen); geformeerd uit groep 3-4 2020-2021 en aangevuld met groep 2  

  
Rekenen  
Leerjaar 3   
Tevreden, ruim boven landelijk gemiddelde, alle kinderen laten groei zien  De aanpak voor groep 3 werkt. 
Goede basishouding, duidelijke structuur en klassenmanagement.   
  
Leerjaar 4   
Tevreden, boven landelijk gemiddelde. Mooie groei op groeps- en leerlingniveau. Alle kinderen laten groei 
zien. Wel grote onderlinge verschillen hierin. Geen kinderen in I en V scores. Hier liggen nog kansen om 
kinderen weer terug in I te laten groeien. Goede basishouding, duidelijke structuur en klassenmanagement.   
  
Leerjaar 5   
Tevreden, ruim boven landelijk gemiddelde. Mooie groei op groeps- en leerlingniveau. Bijna alle kinderen 
maken gemiddelde groei door. Goede basishouding, duidelijke structuur en klassenmanagement. 1 nieuwe 
leerling ingestroom eind mei, deze scoort wat lager dan de rest van de groep. 
  
Spelling  
Leerjaar 3  
Tevreden, gemiddeld een I score, ruim boven landelijk gemiddelde. Verschuiving zichtbaar tussen niveau I, II 
en III maar gemiddeld scoort de groep het zelfde als in januari. Geen kinderen in V score en 50% scoort I/II. 
Duidelijke aanpak en lat ligt hoog op gebied van basishouding.  
 
Leerjaar 4  
Tevreden, de groep laat een mooie bovengemiddelde groei zien van 3,0 naar 4,2. Ook op leerlingniveau 
groeien alle kinderen bovengemiddeld, 83% van de groep zit in niveau I/II.  De groep profiteert van de 
consequente aanpak en heeft een goede basishouding.  
  
Leerjaar 5  
Tevreden, de groep laat een mooie bovengemiddelde groei zien. Ook op leerlingniveau groeien alle 
kinderen bovengemiddeld. Er is een nieuwe leerling gestart in de cito week en deze scoort een V 
(vermoeden van dyslexie) hierdoor ligt het groepsgemiddelde lager, de rest van de groep zit in niveau II. De 
groep profiteert van de consequente aanpak en heeft een goede basishouding.  
  
Technisch lezen:   
Leerjaar 3  
Zeer tevreden, de groep is erg gegroeid, nu ruim boven landelijk gemiddelde. Geen leerlingen meer in V 
score.  Veel ingezet op leesmomenten, extra leeskilometers gemaakt. Voor lln met vermoeden van dyslexie, 
connectlezen gestart. Nog niet alle kinderen hebben op AVI E3 behaald.  
  
Leerjaar 4  
Tevreden, de groep scoort nog net onder het landelijke gemiddelde maar maakt een grote groei door. Nu 
nog geen kinderen in I score maar dat is volgend jaar wel haalbaar. Veel ingezet op extra leesmomenten. 
Aanpak in niveaugroepen is effectief. Nog niet alle kinderen hebben op AVI E4 behaald.  
  
 



 

 19 | 
49 

 
 
 
 
Leerjaar 5  
Redelijk tevreden. Niet alle leerlingen maken een gemiddelde groei door, bij 2 leerlingen minimaal. 
Doordat er is een nieuwe leerling is gestart in de cito week die laag scoort, valt het groepsgemiddelde lager 
uit, beneden landelijk gemiddelde. 
 
Begrijpend lezen:  
Leerjaar 3  
De groep scoort beneden het landelijk gemiddelde. Het is de eerste keer dat groep 3 begrijpend lezen cito 
maakt dit kan de lagere score verklaren. 50% scoort in de IV/V score. Deze score is passend bij de groep als 
je kijkt welke lln deze scores hebben behaald; 2 lln met een taalachterstand., 1 lln met vermoedelijk dyslexie 
en 2 lln die het totaal niet overzien. De verwachting is dat de score omhoog kan.  
 
Leerjaar 4:  
Tevreden, grote groei op groep en leerlingniveau, bijna alle kinderen groeien ruim boven landelijk 
gemiddelde. De basishouding van de kinderen is veranderd. Ze zijn meer bezig met hoe ze een tekst aan 
moeten pakken. Wekelijks instructies samen met groep 5. Veel geoefend met actief lezen, arceren van 
antwoorden in de tekst. Ook gestart met tekstenkring om leesstrategieen te herhalen in te oefenen.  
  
Leerjaar 5  
Ontevreden, daling op groepsniveau, niet passend bij de groep, onvoldoende ontwikkeling. Dit komt ook 
door lln die in citoweek is ingestroomd. Een lln groeit ruim bovengemiddeld, de andere minimaal. Deze 
groep (alleen jongens) is lastig te motiveren om te lezen, dit moet echt gestimuleerd worden. De strategieën 
zijn behandeld, maar niet consequent genoeg. Hierdoor vinden sommige lln het lastig om ze toe te passen.  
Modellen blijft belangrijk voor deze kinderen. Daarnaast is het van belang dat de kinderen dit blijven oefenen 
en herhalen. 
 
Walvissen 6-7-8  

• groep 5-6-7 is overgegaan in 6-7-8; helft van groep 5 is naar de andere bovenbouwgroep 
doorgestroomd  
• 2 ervaren bovenbouwleerkrachten  

  
Rekenen  
Leerjaar 6  
Ontevreden, de groep groeit wel, maar scoort ruim beneden het landelijk gemiddelde. 3 lln maken 
bovengemiddelde groei door. Er zijn geen lln in I/II scores. De groep heeft onvoldoende geprofiteerd van het 
aanbod. Een aantal kinderen in deze jaargroep heeft onvoldoende een basishouding ontwikkeld. De 
omstandigheden; lockdowns, vorig jaar een grote groep met een WPO student, hebben hier niet aan 
bijgedragen. Het gedrag is erg hardnekkig en kost  veel tijd om te veranderen. Er ontbreekt een kritische 
houding, motivatie en focus. Er is aan gewerkt maar, nog onvoldoende gelukt om dit te bewerkstelligen en 
daardoor de effecten op de resultaten te zien. Er zit meer in deze groep.   
  
Leerjaar 7  
Redelijk tevreden, op groepsniveau een boven gemiddelde groei, maar de groep scoort nog wel beneden 
het landelijk gemiddelde. Dit komt o.a. door 2 leerlingen waarvan 1 lln adaptief getoetst is en de andere door 
haar dyslexie een achterstand heeft opgelopen (zij gaat groep 7 opnieuw doen). Grote verschillen in niveau 
binnen de groep. 1 lln doet mee op instructie niveau groep 6 en wordt adaptief getoetst, dit drukt de score. 2 
zij-instromers sinds begin dit schooljaar. 2 lln in I en II score groeien onvoldoende, zij hebben te weinig 
uitdaging gehad, werken te snel. De lat  voor hen hoger leggen. Bijna alle kinderen hebben 1F en 2 lln hebben 
al 1S. De verwachting is dat  > 50% van de groep 1S gaat behalen. 1 lln zal geen 1F gaan behalen.  
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Spelling  
Leerjaar 6  
Tevreden, bovengemiddelde groei op groeps-en leerlingniveau. Hierdoor van een IV naar een II score. 
Betrokkenheid en focus vergroot door eisen te stellen aan de werkhouding tijdens de oefendictees. Stilte,  
kaartgebruik en kritisch nakijken. De lat hoog gelegd door drie sterren bij verwerking in Gynzy te eisen.  
 
 
Leerjaar 7  
Tevreden, bovengemiddelde groei op groeps-en leerlingniveau. Hierdoor van een III naar een I score. 
Betrokkenheid en focus vergroot door eisen te stellen aan de werkhouding tijdens de oefendictees. Stilte,  
kaartgebruik en kritisch nakijken. De lat hoog gelegd door drie sterren bij verwerking in Gynzy te eisen. Zelfde 
beeld zien we bij werkwoordspelling van een IV naar een II score. Consequent zijn in gebruik hulpmiddelen 
en toepassen spellingregels. Lat hooggelegd bij verwerking. 
  
Technisch lezen  
Leerjaar 6  
De groep daalt in niveauwaarde, nog wel op het landelijke gemiddelde. De afname van kaart 1 en 2 zijn 
zonder gesteld/behaald doel geweest. Uit de hertest van kaart 3 bleek dit van grote invloed te zijn, kinderen 
lazen significant meer woorden wanneer er een doel werd gesteld. Ook hier speelt de basishouding van  
deze groep een rol. Er is bij een aantal kinderen een onvoldoende leesmotivatie waardoor het lezen minder 
ontwikkelt. Bij 1 lln speelt NT2 een rol, hij doubleert dit jaar en bij een andere lln de stress van het woorden 
lezen op tempo. 
 
Leerjaar 7  
Ontevreden, de sterke lezers maken te weinig groei en zakken van een I naar een II score. De zwakke lezers laten 
wel een bovengemiddelde groei zien. De afname van kaart 1 en 2 zijn zonder gesteld/behaald doel geweest. Uit 
de hertest van kaart 3 bleek dit van grote invloed te zijn, kinderen lazen significant meer woorden wanneer er een 
doel werd gesteld. Interventie,  Ralfi lezen met NB tekst, voor deze groep nog onvoldoende effect van te zien. Van 
deze begeleiding zijn te veel momenten uitgevallen en de begeleiding door stagiaire was niet optimaal. Dit 
blijven inzetten.  
  
Begrijpend lezen  
Leerjaar 6  
Redelijk tevreden omdat 4 van de 7 lln ruim boven landelijk gemiddelde groeien. 2 lln in V score (waarvan 1 
met TOS/autisme en 1 NT2) halen het gemiddelde erg naar beneden. Aantal kinderen in deze jaargroep 
heeft onvoldoende een basishouding ontwikkeld. Het gedrag is erg hardnekkig en kost veel tijd om te 
veranderen. Er ontbreekt een kritische houding, motivatie en focus. Hierdoor wordt er te snel gewerkt en de 
tekst onvoldoende gelezen. In instructielessen meer de focus op modelen, feedback geven op leermodus. 
Nadruk leggen op goed i.p.v snel, kinderen spiegelen in hun werk(modus) , werk terug geven, lat hoog 
leggen, duidelijke kaders geven. Bij de tekstenkringen de 6e jaars mee laten kijken bij de sterkere 7e en 8e 
jaars. D.m.v. didactisch coachen juiste feedback geven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 21 | 
49 

 
 
 
 
 
Leerjaar 7  
Ontevreden de groep laat groei zien maar, het is nog wel onvoldoende. Maar 3 van de 8 leerlingen hebben 
een (boven)gemiddelde groei.  De zwakke lezers lijken niet te profiteren van het aanbod. Zij ontwikkelen 
beneden gemiddeld. De sterke kinderen maken een grote groei door. 1 lln zakt van een I naar een II score 
wat niet nodig is, de lat hoger leggen voor deze leerling. Er ontbreekt een kritische houding, motivatie en 
focus. Hierdoor wordt er te snel gewerkt en de tekst onvoldoende gelezen. In instructielessen meer de focus 
op modelen, feedback geven op leermodus. Nadruk leggen op goed i.p.v snel, kinderen spiegelen in hun 
werk(modus) , werk terug geven, lat hoog leggen, duidelijke kaders geven. De tekstenkringen gebruiken om 
de strategieen inoefenen. D..m.v. didactisch coachen juiste feedback geven. Alle leerlingen die volgend jaar 
groep 8 doen hebben IF behaald, 3 lln hebben al 2F. De verwachting is dat 75% 2F zal gaan behalen.  
 
 
Orka’s 6-7-8  

• Ervaren full time leerkracht  
• Groep 6 geformeerd uit groep 5-6-7 vorig schooljaar  

  
Rekenen  
Leerjaar 6  
Groep groeit meer dan het landelijk gemiddelde. Mooie groei t.o.v. januari. Geen enkel kind groeit minder 
dan het landelijk gemiddelde. De verschuiving in I/V scores is positief, er scoren nu 2 kinderen in de I, waar 
dat hiervoor niet gehaald werd. Tevreden met dit resultaat. Ingezet op basishouding: wat wil je leren? Wat is  
er nodig om dit te leren? Hoe kun je het maximale uit de instructie halen. Hier duidelijke verwachtingen 
scheppen naar de leerlingen toe. Ook geinvesteerd in taakaanpak. Het gevolg van snel willen werken 
besproken. Dit wordt vaak afraffelen en wil je dat ook laten zien van jezelf?  
D.m.v. didactisch coachen juiste feedback gegeven. Ingezet op automatiseren in rekentuin. Ingezet op het 
werken met het strategieschrift. Basisstrategieën veel herhaald, voor elke instructieles een ‘opstapsom’ 
waarin ook het laten zien van de strategie op het wisbordje benadrukt wordt. 
 
Leerjaar 7  
Groep groeit minder hard dan het landelijk gemiddelde, de groei is onevenredig verdeeld. Sterke kinderen 
maken een grote groei door en de minder sterke kinderen hebben een mindere groei doorgemaakt. 
Hierdoor blijft de niveauwaarde van de gehele groep wel gelijk. Ieder kind is wel gegroeid. Ik maak me niet 
direct zorgen om deze mindere groei. Er is een kleine verschuiving van II naar III scores. Op niveauwaarde is 
deze verschuiving minimaal (maar precies genoeg om wel in niveau te dalen). Duidelijke eisen gesteld aan 
basishouding en de eigen lat. Hier ook consequent op ingezet. Bij een aantal leerlingen gaat dit vanzelf, een 
aantal leerlingen heeft ook sturing van de leerkracht nodig. Relatief sterke groep, tempo in de instructies ligt 
hoog. Afgelopen periode zijn er veel nieuwe strategieën aangeboden geweest. Een gedeelte van de groep 
heeft hiervoor meer oefentijd nodig dan nu gecreeërd. Alle kinderen hebben 1F en 2 lln al 1S. De verwachting 
is dat  > 60% van de groep 1S gaat behalen. 
 
Spelling  
Leerjaar 6  
De groep groeit minder hard dan het landelijk gemiddelde. Dit komt met name door een grote negatieve 
vaardigheidssgroei van 1 leerling, die de toets de vorige keer foutloos had gemaakt. Er is een verschuiving in 
I/V scores; er zitten geen kinderen in de V of IV score, maar de groep I score is ook gedaald. Dit is te 
verklaren omdat de focus op begrijpend lezen en rekenen heeft gelegen, en veel minder op spelling.  
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Leerjaar 7  
Ondanks de hoge scores groeit de groep minder hard dan het landelijk gemiddelde. Een negeatieve groei is 
met deze scores snel zichtbaar bij spelling. Er zijn geen zorgen over het spellingniveau van deze groep. De 
verklaring ligt in het minder frequent afnemen van oefendictees omdat hier geen focus op heeft gelegen, er 
zijn bewust andere keuzes gemaakt. Desondanks is de niveauwaarde van de groep gegroeid. Bij 
werkwoordspelling zien we een negatieve groei. De lat heeft bij het zelfstandig verwerken hoog gelegen, 
maar er is onvoldoende instructie geweest op het schrijven van het voltooid deelwoord. Desondanks blijven 
de scores heel hoog: alle kinderen zitten in de I score.  
Lat hoog wat betreft de te behalen doelen: kinderen leren zelf hulpmiddelen in te zetten waar nodig 
(afsprakenkaart, werkwoordspellingkaart). Minder aandacht geweest voor de instructies. Wat we doen werkt, 
hier lag ook ruimte om in andere vakken meer te investeren. 
  
Technisch lezen  
Leerjaar 6  
De groep groeit ruim boven het landelijk gemiddelde. Twee sterke lezers groeien iets minder hard dan het 
landelijk gemiddelde, niet zorgwekkend, zij laten binnen hun niveau (I) een mooie groei zien. Ingezet op de 
basishouding: wat wordt er van je verwacht tijdens het lezen, wat kun je zelf doen om hierin sterker te 
worden? Gesprek aangaan over het maken van leeskilometers.  
Verder weinig geïnvesteerd in technisch lezen.  
 
Leerjaar 7   
De groep groeit harder dan het landelijk gemiddelde. De groei is verdeeld over de groep. 1 leerling valt echt 
uit: zij blokkeert bij het lezen van de DMT toets, dit is bekend en is eerder ook al gebleken. Besloten is om hier 
niet extra op in te zetten omdat haar AVI lezen op niveau is en er verder geen zorgen zijn over haar 
leesniveau. 
  
Begrijpend lezen  
Leerjaar 6  
Zeer tevreden, de groep heeft een hele grote groei doorgemaakt. Ruim boven het landelijk gemiddelde. Alle 
kinderen groeien meer dan het landelijk gemiddelde. Opvallend is dat er geen kinderen in de V, maar ook 
geen kinderen in de I scoren. Veel III scores zijn een II score geworden.  Ingezet op basishouding: het is echt 
nodig een tekst te lezen voordat je de vragen gaat maken. Hoe zit je erbij tijdens een instructie? Hoe kun je 
jezelf aansturen in een goede leermodus te komen? Veel feedback gegeven op leermodus. Nadruk op goed 
i.p.v snel, hierover veel gesprekken gevoerd, gespiegeld, werk teruggegeven, strak geweest en de lat hoog 
gelegd. Instructie gegeven aan een kleine instructiegroep (7 kinderen). Veel samen gedaan: modelen. Bij de 
tekstenkringen de 6e jaars mee laten kijken bij de sterkere 7e en 8e jaars. Een extra interventie ingezet voor 2 
leerlingen (meer leertijd/extra instructie op de vrijdag). 
D.m.v. didactisch coachen juiste feedback gegeven 
  
Leerjaar 7  
Zeer tevreden, groei en ruim boven landelijk gemiddelde. Lat hoog leggen en eisen aan basishouding 
stellen. 2 leerlingen groeien minder hard dan het landelijk gemiddelde, waarvan 1 leerling een negatieve 
groei heeft van -1. Deze lln heeft de afgelopen periode wisselend gedrag laten zien en hierdoor ook lesstof 
gemist en niet voldoende ingeoefend. Mooi om te zien dat de sterke kinderen een grote groei laten zien en 
groeien naar een I score. Dit is ook zichbaar in de verschuiving I/V. Een leerling verschuift van III naar II en 
van III naar I. Duidelijke eisen gesteld aan basishouding en de eigen lat. Hier ook consequent op ingezet. Bij 
een aantal leerlingen gaat dit vanzelf, een aantal leerlingen heeft ook sturing van de leerkracht nodig. Veel  
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aandacht gegaan haar de in te zettten strategieën in de tekstenkring. Dit veel herhaald en de sterke 
kinderen uit deze groep ook de zwakkere 6e jaars laten meenemen.  
Vanwege de inzet in groep 6 en 8 is er minder aandacht geweest voor deze groep, op didactisch gebied. 
Alle leerlingen die volgend jaar groep 8 doen hebben IF behaald, 5 van de 6 lln hebben al 2F. De 
verwachting is dat 100% 2F zal gaan behalen. 
 

4.2 Actiepunten opbrengsten op groepsniveau 
 

4.2.1 Leonardo-onderwijs aanbod 
 
Zeeleeuwen 
 
leerjaar 4:  
 
Rekenen,  
Actie:  

- Individueel zijn ondersteunende momenten nodig om te werken aan mindset. Deze instructies 
komen in de weekplanning van de kinderen te staan die deze nodig hebben.  

- Focus meer richten op de preventieve kant van het voorkomen van sleepdoelen. Kinderen meer 
meenemen in de extra instructies i.p.v. achteraf bij wegwerken van de sleepdoelen.  

 
Begrijpend lezen,  
Actie:   

- Koersplan begrijpend lezen met daarbij tussentijdse meetmomenten die informatie opleveren voor 
de middellange zorgcyclus. 

- Aanbod op leesmotivatie moet vergroot worden. (Aanbod boeken, kinderen meer kennis laten 
maken met verschillende boeken.) 

 
Spelling  
Actie:  

- Inzet nieuwe dictees “dictees van juf Femke” met extra aandacht voor afspraak 18-19. 
(ramen/petten) 

- De woorden direct nabespreken op gebruik van afspraken zodat het woordbeeld ondersteunend 
kan werken. 

- RITS methode voor de hele groep inzetten zodat ook de kinderen met CITO I score hiervan profiteren 
en in de aanstand blijven met de juiste mindset.  

-  
Technisch lezen 
Actie: 

- Kinderen met een CITO III score ook meenemen in koersplan technisch lezen.  
- 2 kinderen hebben extra ondersteuning nodig: elke dag inoefening, maatjeslezen met de 

bovenbouw wordt hiervoor ingezet.  
- RITS generaliseren vanuit succeservaring bij spelling naar andere vakgebieden.  
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leerjaar 5:  
Rekenen,  
Actie:  

- Individueel zijn ondersteunende momenten nodig om te werken aan mindset. Deze instructies 
komen in de weekplanning van de kinderen te staan die deze nodig hebben.  

- Focus meer richten op de preventieve kant van het voorkomen van sleepdoelen. Kinderen meer 
meenemen in de extra instructies i.p.v. achteraf bij wegwerken van de sleepdoelen.  
 
 

Begrijpend lezen,  
Actie: 

- Koersplan begrijpend lezen met daarbij tussentijdse meetmomenten die informatie opleveren voor 
de middellange zorgcyclus. 

- Individuele begeleiding gerichter inzetten: o.a. oefenen met werken onder tijdsdruk, focus kunnen 
leggen op saaie teksten.  

- Aanbod op leesmotivatie moet vergroot worden. (Aanbod boeken, kinderen meer kennis laten 
maken met verschillende boeken.) 

 
Spelling 
Actie: 

- Inzet nieuwe dictees “dictees van juf Femke”  
- De woorden direct nabespreken op gebruik van afspraken zodat het woordbeeld ondersteunend 

kan werken. 
- RITS methode voor de hele groep inzetten zodat ook de kinderen met CITO I score hiervan profiteren 

en in de aanstand blijven met de juiste mindset.  
 

 
Technisch lezen 
Actie: 

- Kinderen met een CITO III score ook meenemen in koersplan technisch lezen.  
- RITS methode inzetten om de resultaten te behouden.  

 
Zeeotters 
 
leerjaar 6:  
Rekenen 
Actie:  

- Op de woensdag extra facultatieve instructie. 
- RITS methode gaan inzetten om kinderen scherp te houden op hun werkhouding.   

 
Begrijpend lezen,  
Actie:   

- Aanbod studievaardigheden opnemen in aanpak/beleidstuk begrijpend lezen gericht op de 1S 
doelen.  

- Koersplan begrijpend lezen met daarbij tussentijdse meetmomenten die informatie opleveren voor 
de middellange zorgcyclus. 

- Overgang van meer klassikale instructies naar zelfstandig werken (zoals in beleid beschreven) 
vormgeven.  
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Spelling 
Actie:   

- Eerste maanden doen alle kinderen mee met dagelijkse dictees en na de herfstvakantie wordt er 
toegwerkt naar een keuze voor de kinderen.  

- Basis in de middenbouw sterker leggen zodat aanbod groep 6 aansluit bij niveau bij binnenkomst.  
- RITS methode gaan gebruiken om inzet en strategiegebruik inzichtelijk te maken 

 
Technisch lezen 
Actie:   

- Dagelijks korter woordrijen lezen en hierdoor meer inoefening en meer klassikale instructies mogelijk. 
 

leerjaar 7:  
 
Rekenen,  
Actie:  

- Geen aanpassingen in het huidige aanbod.  
 
Begrijpend lezen,  
Actie:   

- Aanbod studievaardigheden opnemen in aanpak/beleidstuk begrijpend lezen gericht op de 1S 
doelen.  

- Koersplan begrijpend lezen met daarbij tussentijdse meetmomenten die informatie opleveren voor 
de middellange zorgcyclus. 

 
Spelling 
Actie:   

- Focus weer meer richten op het aanbod zoals deze hier ligt.  
 
Technisch lezen 
Actie: 

- Dagelijks korter woordrijen lezen en hierdoor meer inoefening en meer klassikale instructies mogelijk. 
 
 
Zeesterren 
 
leerjaar 7:  
 
Rekenen,  
Actie: 

- Tijdens de instructie hoge verwachtingen uitspreken sterker neerzetten 
- Individueel zijn ondersteunende momenten nodig om te werken aan mindset. Deze instructies 

komen in de weekplanning van de kinderen te staan die deze nodig hebben.  
- Focus meer richten op de preventieve kant van het voorkomen van sleepdoelen. Kinderen meer 

meenemen in de extra instructies i.p.v. achteraf bij wegwerken van de sleepdoelen.  
- Op de woensdag extra facultatieve instructie. 
- RITS methode gaan inzetten om kinderen scherp te houden op hun werkhouding.   
- Werkhouding aan de voorkant bespreken om de basishouding te versterken.  
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Begrijpend lezen,  
Actie: 

- Aanbod studievaardigheden opnemen in aanpak/beleidstuk begrijpend lezen gericht op de 1S 
doelen.  

- Koersplan begrijpend lezen met daarbij tussentijdse meetmomenten die informatie opleveren voor 
de middellange zorgcyclus. 

 
Spelling 
Actie: 

- Eerste maanden doen alle kinderen mee met dagelijkse dictees en na de herfstvakantie wordt er 
toegwerkt naar een keuze voor de kinderen.  

 
 
Technisch lezen 
Actie: 

- Kinderen met een CITO III score ook meenemen in koersplan technisch lezen.  
- RITS methode inzetten om de resultaten te behouden.  

 

4.2.2 Regulier onderwijs-aanbod 
 
Dolfijnen  
Leerjaar 3, 4, 5  
Technisch lezen  

• koersplan lezen, lezen op niveau aanbieden (paars, geel, wit). Doelen stellen op ll niveau en 
op groepsniveau. Leesbladen en teksten PRAVOO op instructieniveau.  

  
Rekenen  

• instructievaardigheden vergroten (doel op schoolniveau gebruik maken van EDI 2.0  
• nadruk op inzet en goed in plaats van snel en afgeleid zijn 
• Beter afstemmen op de paarse groep (verrijking) door bijvoorbeeld in instructie andere 
vragen te stellen en een goed verrijkingsaanbod neer te zetten (doel op schoolniveau)   
• Categorie 2 en 3 vragen didactisch coachen en effectieve feedback  
• Vertaalcirkel gebruiken bij verhaalsommen  
• Inzetten op de ontwikkeling van een goede basishouding bij instructies en zelfstandige 
verwerking 

  
Spelling  

• methodiek JS en de dagelijkse dictees blijven het meest effectief. Werkwijze consequent 
uitvoeren.   
• aandacht voor basishouding aan de instructietafel  
• directe feedback op aanpak en werkhouding  
• zorgen voor dezelfde aanpak/organisatie/aanbod in beide middenbouwgroepen. 
Afstemming!  
• Afspraken kaartjes gebruiken bij groep 3 vanaf januari 
• Inzet nieuwe dictees “dictees van juf Femke”  

  
 
 



 

 27 | 
49 

 
 
 
 
 
Begrijpend lezen  

• Meerdere momenten (begrijpend) lezen op de planning; instructie NB, tekstenkring (andere 
tekstsoorten), verwerking NB XL op weektaak  
• instructievaardigheden/didactisch handelen versterken (actie schoolniveau)  
• Koersplan begrijpend lezen met daarbij tussentijdse meetmomenten die informatie 

opleveren voor de middellange zorgcyclus. 
• differentiëren; gele en witte groep modellen, begeleide inoefening/verwerking, paarse groep 
zelfstandig verwerken. Tijd maken om te evalueren.   

 
Inktvissen  
Leerjaar 3, 4, 5  
Technisch lezen  
  

• koersplan lezen, lezen op niveau aanbieden (paars, geel, wit). Doelen stellen op ll niveau en 
op groepsniveau. Leesbladen en teksten PRAVOO op instructieniveau.  
• Groep 3 minimaal 2 leesmomenten per dag  
• Duolezen   

  
Rekenen  

• Beter afstemmen op de paarse groep (verrijking) door bijvoorbeeld in instructie andere 
vragen te stellen en een goed verrijkingsaanbod neer te zetten (doel op schoolniveau)   
• Categorie 2 en 3 vragen didactisch coachen en effectieve feedback  
• Vertaalcirkel gebruiken bij verhaalsommen  

  
Spelling  

• methodiek JS en de dagelijkse dictees blijven het meest effectief. Werkwijze consequent 
uitvoeren.   
• aandacht voor basishouding aan de instructietafel  
• directe feedback op aanpak en werkhouding  
• zorgen voor dezelfde aanpak/organisatie/aanbod in beide middenbouwgroepen. 
Afstemming!  
• Hakkaarten inzetten bij de gele groep  
• Inzet nieuwe dictees “dictees van juf Femke”  
• Afspraken kaartjes gebruiken bij groep 3 vanaf januari 

  
 
Begrijpend lezen  

• Meerdere momenten (begrijpend) lezen op de planning; instructie NB, tekstenkring (andere 
tekstsoorten), verwerking NB XL op weektaak  
• instructievaardigheden/didactisch handelen versterken (actie schoolniveau) 
• Koersplan begrijpend lezen met daarbij tussentijdse meetmomenten die informatie 

opleveren voor de middellange zorgcyclus. 
• differentiëren; gele en witte groep modellen, begeleide inoefening/verwerking, paarse groep 
zelfstandig verwerken. Tijd maken om te evalueren.   
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Walvissen   
Leerjaar 6, 7 en 8  
lezen  

• zwakke lezers ondersteuning bieden bij het tekstlezen en woordenschatontwikkeling door 
middel van Ralfilezen en de andere tekstsoort van Nieuwsbegrip  
• koersplan lezen voor de gele groep. Doelen stellen en de kinderen hierin meenemen.  

.   
Rekenen  

• instructievaardigheden vergroten (doel op schoolniveau)  
• consequent werken met koersplannen (per blok vooruitkijken en aanbod afstemmen)  
• aanbod en instructie afstemmen op te behalen referentieniveaus   
 
• Beter afstemmen op de paarse groep (verrijking) door bijvoorbeeld in instructie andere     
       vragen te stellen en een goed verrijkingsaanbod neer te zetten (doel op schoolniveau)  
• Gebruik strategieschrift consequent in alle leerjaren gebruiken 
• Aandacht voor basishouding aan instructietafel en bij verwerken. Kritisch zijn op eigen werk; 
zelfsturing en verantwoordelijkheid voor leerproces  

  
Spelling  

• methodiek JS en de dagelijkse dictees blijven het meest effectief. Werkwijze consequent  
       uitvoeren.   
• aandacht voor basishouding aan de instructietafel  
• directe feedback op aanpak en werkhouding  
• hoge verwachtingen; 3 sterrren bij Gyzny spelling  
• zorgen voor dezelfde aanpak/organisatie/aanbod in beide bovenbouwgroepen.  
       Afstemming!  
• Inzet nieuwe dictees “dictees van juf Femke”  
 

  
Begrijpend lezen  

• Differentiëren in tekstniveau en tekstsoorten  
• zorgplanning/instructies in 3 niveaus (paars, wit , geel) om goed af te stemmen op  
       onderwijsbehoefte van deze groep  
• Specifieke feedback op gericht op het leerdoel van de les en/of de leermodus van de  
       kinderen  
• hoge verwachtingen hebben van de sterke kinderen.   
• Strategieen aanbieden, herhalen en oefenen tijdens tekstkringen   
• Oefenen cito vraagstelling en toetsaanpak  
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Orka’s  
Leerjaar 6, 7, 8  
lezen  

• Geen aanpassingen in het huidige aanbod 
 

rekenen  
• aanbod en instructie afstemmen op te behalen referentieniveaus   

 
Begrijpend lezen  

• differentiëren in tekstniveau en tekstsoorten  
• aanbod en instructie afstemmen op te behalen referentieniveaus   
• didactisch coachen inzetten door specifieke feedback te geven op werkhouding en  
       aanpak.   
• Hoge verwachtingen uitspreken  
• Oefenen cito vraagstelling en toetsaanpak  
• Specifieke feedback op gericht op het leerdoel van de les en/of de leermodus van de  
       kinderen  

  
spelling  

• methodiek JS en de dagelijkse dictees blijven het meest effectief. Werkwijze consequent  
       uitvoeren.   
• Frequentie JS dictees opvoeren 
• Inzet nieuwe dictees “dictees van juf Femke”  
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5 Onderwijsresultatenmodel 
 

 % 1F % 2F/1S 
Rekenen 95 % 60 % 
Begrijpend lezen 100 % 75 % 
Taalverzorging 90 % 75 % 

1 leerlingen zal voor rekenen geen 1F gaan behalen. Acties en aanbod om referentieniveaus te behalen zijn 
beschreven op groeps en school niveau 
 

5.1 Referentieniveaus rekenen groep  7 
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5.2 Referentieniveaus Begrijpend lezen groep 7 
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5.3 Eindtoets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestelde doelen op referentieniveau zijn voor rekenen en taalverzorging niet behaald. 
Niet alle gegeven schooladviezen waren passend bij de behaalde resultaten. Een enkeling is naar boven 
bijgesteld. Voor het eerst een digitale eindtoets afgenomen.  We hebben met de leerlingen en leerkachten 
geporbeerd een analyse hierop te maken. Het zit vooral in de ervaring met een digitale toets en motivatie 
waardoor niet alle kinderen het maximale hebben laten zien. Voorbereiding en sturing op 1S doelen vraagt 
komend jaar aandacht. We zijn zoekend naar hoe we een goede analayse op de eindtoets kunnen maken.  
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6 Sociale emotionele ontwikkeling 
 
Op onze school volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling met behulp van het leerlingvolgsysteem Zien! 
(ParnasSys). In dit hoofdstuk maken we eerst per groep de sociaal-emotionele ontwikkeling in 2019-2020 en 
2020-2021 zichtbaar. Daarna geven we de trend (2020-2021 en 2021-2022) op basis van de leerkrachten- en 
leerlingenvragenlijst. Tenslotte geven we inzicht in het aantal leerlingen per groep dat waarschijnlijk extra 
ondersteuning nodig heeft. In alle paragrafen hebben we -op basis van de uitslagen- mogelijke actiepunten 
vastgesteld. 
 
In de volgende paragrafen tonen we de resultaten van de Zien!-vragenlijsten (leerkrachten en leerlingen) in 
verschillende tabellen. Toelichting: 

• Groep 
• LJ = Leerjaar 
• n = aantal leerlingen (aantal afnames, dat kunnen meerdere afnames van eenzelfde vragenlijst zijn, of 

van verschillende vragenlijsten.) 
 
Leerkrachten-observatielijst Leerlingen-vragenlijst 
BT - Betrokkenheid BT - Betrokkenheid (Leer- en leefklimaat) 
WB - Welbevinden WL - Welbevinden (Leer- en leefklimaat) 
SI - Sociaal initiatief RN - Relatie kinderen (Leer- en leefklimaat) 
SA - Sociale autonomie AN - Autonomie (Leer- en leefklimaat) 
SF - Sociale flexibiliteit PB - Pestbeleving (Leer- en leefklimaat) 
IB - Impulsbeheersing VB - Veiligheidsbeleving (Leer- en leefklimaat) 
IL - Inlevingsvermogen RN - Ruimte nemen (Sociale vaardigheden) 
  RG - Ruimte geven (Sociale vaardigheden) 
 
Schoolgemiddelde = gewogen gemiddelde (hierbij wordt rekening gehouden met het aantal leerlingen per 
groep) 
De kleuren in de tabellen hebben de volgende betekenis: 

• Blauw = bovengemiddeld i.r.t de benchmark (>4% boven de benchmark) 
• Groen = gemiddeld i.r.t. de benchmark (-4%/+4%) 
• Oranje = ondergemiddeld i.r.t. de benchmark (>4% onder de benchmark) 
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6.1 Najaar 2020 – 2021 (okt) 
In de onderstaande tabellen staan de resultaten van de Zien!-vragenlijsten in het najaar 2020 (uitslagen 
leerkrachten- en leerlingenvragenlijsten). Voor een verklaring van de afkortingen, de begrippen, de kengetallen 
en de kleuren verwijzen we naar de paragraaf Zien!-vragenlijsten. 
 
Leerkrachten 

Groep LJ  Graadmeter Ruimtenemend Ruimtegevend 
  N= BT WB SI SA SF IB IL 
Benchmark   80% 84% 83% 80% 76% 79% 78% 
Dolfijnen 3,4,5 28 72% 72% 75% 75% 72% 71% 75% 
Zeeotters 4,5,6,7 20 81% 83% 75% 62% 73% 85% 85% 
Zeeleeuwen 3,4,5,6 20 67% 79% 80% 75% 69% 70% 71% 
Orka’s 6,7,8 29 85% 94% 94% 93% 90% 92% 98% 
Walvissen 6,7,8 29 81% 82% 85% 82% 84% 84% 88% 
Zeesterren 7,8 20 64% 68% 64% 63% 67% 69% 69% 
Schoolgemiddelde 24,3 76% 80% 79% 76% 76% 79% 81% 

 

6.2 Voorjaar 2020-2021 (mei) 
In de onderstaande tabellen staan de resultaten van de Zien!-vragenlijsten in het voorjaar 2021 (uitslagen 
leerkrachten- en leerlingenvragenlijsten). Voor een verklaring van de afkortingen, de begrippen, de kengetallen 
en de kleuren verwijzen we naar de paragraaf Zien!-vragenlijsten. 
 
Leerkrachten 

Groep LJ  Graadmeters Ruimtenemend Ruimtegevend 
  N= BT WB SI SA SF IB IL 
Benchmark   80% 84% 83% 80% 76% 79% 78% 
Dolfijnen 3,4,5 28 70% 71% 78% 76% 71% 70% 73% 
Zeeotters 4,5,6,7 20 75% 78% 75% 75% 80% 79% 81% 
Zeeleeuwen 3,4,5,6 20 73% 81% 82% 82% 64% 71% 73% 
Orka’s 6,7,8 29 82% 85% 86% 84% 80% 83% 89% 
Walvissen 6,7,8 29 77% 82% 85% 82% 81% 82% 88% 
Zeesterren 7,8 20 62% 68% 73% 68% 70% 75% 68% 
Schoolgemiddelde 24,3 73% 78% 80% 78% 74% 77% 79% 

 
Leerlingen 

Groep LJ  Graadmeter Pesten Veiligheids- 
beleving 

  N= BT WB RK AN PB PG VB 
Benchmark   72% 78% 83% 61% 93% 95% 90% 
Zeeotters 4,5,6,7 20 73% 86% 86% 78% 97% 97% 90% 
Zeeleeuwen 3,4,5,6 20 68% 75% 81% 63% 93% 92% 90% 
Orka’s 6,7,8 29 80% 88% 90% 86% 93% 94% 94% 
Walvissen 6,7,8 29 74% 83% 81% 70% 86% 94% 92% 
Zeesterren 7,8 20 67% 79% 85% 70% 96% 95% 92% 
Schoolgemiddelde 24,3 72% 82% 85% 73% 93% 94% 92% 
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6.3 Najaar 2021 – 2022 (okt) 
In de onderstaande tabellen staan de resultaten van de Zien!-vragenlijsten in het najaar 2020 (uitslagen 
leerkrachten- en leerlingenvragenlijsten). Voor een verklaring van de afkortingen, de begrippen, de kengetallen 
en de kleuren verwijzen we naar de paragraaf Zien!-vragenlijsten. 
 
Leerkrachten 

Groep LJ  Graadmeter Ruimtenemend Ruimtegevend 
  N= BT WB SI SA SF IB IL 
Benchmark   80% 84% 83% 80% 76% 79% 78% 
Dolfijnen 3,4,5 23 92% 98% 93% 86% 88% 86% 89% 
Inktvissen 3,4,5 21 84% 95% 92% 88% 84% 81% 93% 
Zeeotters 6,7,8 20 87% 89% 86% 80% 84% 93% 88% 
Zeeleeuwen 4,5 20 70% 84% 89% 79% 73% 82% 86% 
Orka’s 6,7,8 22 87% 93% 93% 96% 93% 92% 96% 
Walvissen 6,7,8 23 80% 79% 77% 72% 78% 73% 84% 
Zeesterren 7,8,9 20 68% 65% 71% 69% 67% 72% 75% 
Schoolgemiddelde 21,4 81% 86% 86% 85% 81% 83% 87% 

 
Leerlingen 

Groep LJ  Graadmeter Pesten Veiligheids- 
beleving 

  N= BT WB RK AN PB PG VB 
Benchmark   72% 78% 83% 61% 93% 95% 90% 
Zeeotters 6,7,8 20 81% 86% 89% 73% 97% 98% 100% 
Zeeleeuwen 4,5 20 75% 76% 81% 66% 95% 97% 89% 
Orka’s 6,7,8 22 88% 93% 89% 89% 98% 98% 95% 
Walvissen 6,7,8 23 75% 80% 82% 71% 88% 98% 81% 
Zeesterren 7,8,9 20 69% 76% 87% 65% 99% 95% 92% 
Schoolgemiddelde 21,4 78% 82% 86% 73% 95% 97% 91% 

 

6.4 Voorjaar 2021 – 2022 (mei) 
 
Leerkrachten 

Groep LJ  Graadmeter Ruimtenemend Ruimtegevend 
  N= BT WB SI SA SF IB IL 
Benchmark   80% 84% 83% 80% 76% 79% 78% 
Dolfijnen 3,4,5 23 81% 87% 84% 78% 82% 85% 77% 
Inktvissen 3,4,5 21 89% 96% 91% 91% 90% 86% 95% 
Zeeotters 6,7,8 20 87% 89% 82% 79% 86% 86% 86% 
Zeeleeuwen 4,5 20 74% 88% 85% 81% 70% 75% 87% 
Orka’s 6,7,8 22 85% 88% 88% 90% 86% 86% 93% 
Walvissen 6,7,8 23 87% 86% 83% 85% 86% 87% 89% 
Zeesterren 7,8,9 20 67% 69% 70% 66% 75% 69% 69% 
Schoolgemiddelde 21,4 81% 86% 83% 81% 83% 82% 85% 

 



 

 36 | 
49 

 
 
 
 
 
 
Leerlingen 

Groep LJ  Graadmeter Pesten Veiligheids- 
beleving 

  N= BT WB RK AN PB PG VB 
Benchmark   72% 78% 83% 61% 93% 95% 90% 
Zeeotters 6,7,8 20 77% 87% 91% 75% 99% 99% 95% 
Zeeleeuwen 4,5 20 77% 72% 88% 68% 90% 97% 89% 
Orka’s 6,7,8 22 86% 95% 89% 88% 96% 100% 99% 
Walvissen 6,7,8 23 78% 83% 86% 72% 94% 97% 86% 
Zeesterren 7,8,9 20 70% 79% 91% 67% 100% 99% 95% 
Schoolgemiddelde 21,4 78% 83% 89% 74% 96% 99% 93% 

 

6.5 Trendanalyse leerkrachten 
De onderstaande tabel geeft de trend in relatie tot de leerkrachten-vragenlijsten van Zien! De tabel geeft steeds 
de categorieën, het schoolgemiddelde, de benchmark en de verdeling van de leerlingen over de kwartielen. Voor 
een verklaring van de afkortingen, de begrippen, de kengetallen en de kleuren verwijzen we naar de paragraaf 
Zien!-vragenlijsten. 
 

Groep LJ  Graadmeters Ruimtenemend Ruimtegevend 
  N= BT WB SI SA SF IB IL 
Benchmark   80% 84% 83% 80% 76% 79% 78% 
Gem. najaar 20 / 21 3 – 8 146 76% 80% 80% 76% 76% 79% 81% 
Gem. voorjaar 20 / 21 3 - 8 146 73% 78% 80% 78% 74% 77% 79% 
Gem. najaar 21 / 22 3 - 8 149 81% 86% 86% 85% 81% 83% 87% 
Gem voorjaar 21 - 22 3 – 8  149 81% 86% 83% 81% 83% 82% 85% 
Totaal gemiddelde 3 – 8  148 78% 83% 83% 80% 79% 80% 83% 

 

6.6 Trendanalyse leerlingen 
De onderstaande tabel geeft de trend in relatie tot de leerlingen-vragenlijsten van Zien! De tabel geeft steeds 
de categorieën, het schoolgemiddelde, de benchmark en de verdeling van de leerlingen over de kwartielen. Voor 
een verklaring van de afkortingen, de begrippen, de kengetallen en de kleuren verwijzen we naar de paragraaf 
Zien!-vragenlijsten. 
 

Groep Graadmeters Pesten Veiligheid-
beleving 

 BT WB RK AN PB PG VB 
Benchmark 72% 78% 83% 61% 93% 95% 90% 
Gem. voorjaar 20 / 21 72% 82% 85% 73% 93% 94% 92% 
Gem. najaar 21 / 22 78% 82% 86% 73% 95% 97% 91% 
Gem. voorjaar 21 / 22 78% 83% 89% 74% 96% 99% 93% 
Totaal gemiddelde 76% 82% 87% 74% 95% 97% 92% 
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6.7 Analyse en actiepunten sociale emotionele ontwikkeling 
 
 
Leerkrachten 
Vanuit de trendanalyse van de leerkrachvragenlijsten is een positieve ontwikkeling zichtbaar. Er is geen sprake 
van direct risico op schoolniveau. Een enkele groep is hierin afwijkend. Dit betreft een groepsspecifieke aanpak 
en komt terug in de doelen van desbetreffende groep (Walvissen en Zeesterren). 
 

  N= BT WB RK AN PB PG VB 
Totaal gemiddelde 3 – 8  148 78% 83% 83% 80% 79% 80% 83% 

 
Leerlingen 
Ook op basis van de leerlingenvragelijsten is een positieve ontwikkeling zichtbaar en is er op dit moment geen 
sprake van risico’s 
 

 BT WB RK AN PB PG VB 
Totaal gemiddelde 76% 82% 87% 74% 95% 97% 92% 

 
Een verdiepende slag zou gemaakt kunnen worden door schoolspecifieke ambities t.a.v. bovenstaande te 
formuleren  
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7 Leerkrachthandelen 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de leerkrachtvaardigheden, die door directie en interne begeleiding 
in beeld zijn gebracht middels klassenbezoeken gedurende het schooljaar 2020-2021. De klassenbezoeken 
hebben plaatsgevonden in september/ oktober en in april/mei. De teamfoto brengt in beeld welke domeinen 
aandacht behoeven om de kwaliteit van het leerkrachthandelen, ofwel de effectiviteit van de instructie te 
verhogen.  
 

1 Pedagogisch Handelen   
1.1 zorgt voor veiligheid groen 
1.2 ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen groen 
1.3 beschikt over pedagogisch repertoire voor passende interventies groen 
1.4 geeft expliciet blijk van hoge verwachtingen rood 

1.5 richt een leeromgeving in die uitdagend en rijk is groen 

   
2 Effectief Benutten Onderwijstijd   
2.1 laat geen tijd verloren gaan aan het begin van de les en bij leshervattingen groen 
2.2 besteedt de geplande tijd daadwerkelijk aan het lesdoel groen 

2.3 laat de les verlopen volgens een adequate planning groen 

   
3 Taakgerichte Werksfeer   
3.1 zorgt voor een ordelijk verloop van de les groen 
3.2 zorgt voor een doelmatig klassenmanagement rood 
3.3 leert leerlingen om te gaan met uitgestelde aandacht groen 

3.4 voert een inzichtelijke en overdraagbare groepsadministratie groen 

   
4 Activerende Directe Instructie   
4.1 maakt duidelijk hoe de les inhoudelijk aansluit aan bij voorgaande lessen  groen 
4.2 verduidelijkt de lesdoelen groen 
4.3 maakt voor leerlingen de inhoudelijke opbouw van de les inzichtelijk rood 
4.4 geeft duidelijke uitleg van de leerstof en opdrachten groen 
4.5 maakt passend gebruik van didactische hulpmiddelen groen 
4.6 betrekt alle leerlingen bij de les groen 
4.7 hanteert bij uitleg werkvormen die leerlingen activeren groen 
4.8 geeft feedback aan leerlingen rood 

4.9 gaat na of de lesdoelen bereikt zijn rood 
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5 Strategieën voor Denken en Leren   
5.1 leert leerlingen strategieën voor denken en leren  rood 
5.2 laat leerlingen hardop denken groen 
5.3 leert leerlingen reflecteren op oplossingsstrategieën en hun eigen aanpakgedrag rood 
5.4 stimuleert reflectie door middel van interactieve instructie- en werkvormen rood 
5.5 stimuleert het hanteren van controleactiviteiten rood 

5.6 bevordert het toepassen van het geleerde rood 

   
6 Systematisch Volgen van Vorderingen   
6.1 observeert regelmatig en neemt regelmatig toetsen af groen 
6.2 volgt de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen groen 
6.3 analyseert waar leerlingen uitvallen en opvallen groen 
6.4 analyseert waarom leerlingen uitvallen en opvallen en reflecteert op eigen handelen groen 
6.5 plant en registreert interventies naar aanleiding van analyse en reflectie groen 

   
7 Afstemming Instructie en Verwerking   
7.1 differentieert in (instructie- of verwerkings)tijd rood 
7.2 stemt de verwerking van de leerstof af op kennis over hoe leerlingen leren rood 
7.3 stemt instructie of op kennis over hoe leerlingen leren (en wat leerlingen weten) rood 

7.4 het taalgebruik van de leerkracht past bij de taalbehoeften van de leerlingen groen 

   
8 Leerlingen Zijn Actief Betrokken   
8.1 er is een goede individuele betrokkenheid van leerlingen bij de instructie groen 
8.2 leerlingen werken op betrokken wijze aan hun taak groen 

8.3 leerlingen zijn actief gericht op leren  groen 

   
9 Verantwoordelijkheid Leerlingen voor Organisatie en Proces   
9.1 benut middelen die zelfstandig werken en leren mogelijk maken groen 
9.2 biedt leerlingen een structuur om zelfstandig te werken groen 
9.3 biedt leerlingen keuzemogelijkheden rood 
9.4 stelt zich coachend op en helpt op aanvraag groen 
9.5 leert leerlingen hun leerproces en leerresultaat zelfstandig evalueren rood 
9.6 bevordert dat leerlingen samenwerken groen 
9.7 leert leerlingen op doelmatige wijze samenwerken groen 

9.8 geeft leerlingen feedback op getoonde zelfstandigheid en kwaliteit samenwerken rood 
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7.1 Analyse leerkracht-handelen 
 
2020 – 2021 (eigen norm = 75%) 
 

1. Pedagogisch handelen: 4 van de 5 indicatoren zijn voldoende (=80%)   
 

2. Effectief benutten onderwijstijd: 1 van de 3 indicatoren zijn voldoende (=33%) 
 

3. Taakgerichte werksfeer: 3 van de 4 indicatoren zijn voldoende (=75%) 
 

4. Activerende Directe Instructie: 4 van de 9 indicatoren zijn voldoende (=44%) 
 

5. Strategieën voor denken en leren: 1 van de 6 indicatoren zijn voldoende (=17%) 
 

6. Systematisch volgen van vorderingen: 6 van de 6 indicatoren zijn voldoende (=100%)  
 

7. Afstemming instructie en verwerking: 1 van de 4 indicatoren is voldoende (=25%) 
 

8. Leerlingen zijn actief betrokken: 1 van de 3 indicatoren is voldoende (=33%) 
 

9. Verantwoordelijkheid leerlingen voor organisatie en proces: 3 van de 8 indicatoren is voldoende (=38%) 
 
6 van de 9 indicatoren zijn <80%. Dit betekent dat het totale leerkrachthandelen resulteert in 33%. Hierbij moet 
vermeld worden dat de observatie is gedaan middels de KPOO-systematiek in een 3-jarige stamgroep, waarbij 
onderdelen, die tijdens de instructie, niet zichtbaar zijn geweest als onvoldoende zijn beoordeeld. De 
observatoren hebben hierbij enkel kunnen kiezen uit de variabelen voldoende en onvoldoende, ofwel: er is zeer 
kritisch gekeken. 
 
2021 – 2022 (eigen norm = 75%) 
 

1. Pedagogisch handelen: 4 van de 5 indicatoren zijn voldoende (=80%)   
 

2. Effectief benutten onderwijstijd: 3 van de 3 indicatoren zijn voldoende (=100%) 
 

3. Taakgerichte werksfeer: 3 van de 4 indicatoren zijn voldoende (=75%) 
 

4. Activerende Directe Instructie: 6 van de 9 indicatoren zijn voldoende (=67%) 
 

5. Strategieën voor denken en leren: 1 van de 6 indicatoren zijn voldoende (=17%) 
 

6. Systematisch volgen van vorderingen: 6 van de 6 indicatoren zijn voldoende (=100%)  
 

7. Afstemming instructie en verwerking: 1 van de 4 indicatoren is voldoende (=25%) 
 

8. Leerlingen zijn actief betrokken: 3 van de 3 indicatoren is voldoende (=100%) 
 

9. Verantwoordelijkheid leerlingen voor organisatie en proces: 5 van de 8 indicatoren is voldoende (=62,5%) 
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5 van de 9 indicatoren zijn <80%. Dit betekent dat het totale leerkrachthandelen resulteert in 55%. Hierbij moet 
vermeld worden dat de observatie is gedaan middels de KPOO-systematiek in een 3-jarige stamgroep, waarbij 
onderdelen, die tijdens de instructie, niet zichtbaar zijn geweest als onvoldoende zijn beoordeeld. De 
observatoren hebben hierbij enkel kunnen kiezen uit de variabelen voldoende en onvoldoende, ofwel: er is zeer 
kritisch gekeken. 
 
Ontwikkeling van 2020 – 2021 naar 2021 – 2022 
 
indicator 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot 
2020 - 2021 80% 33% 75% 44% 17% 100% 25% 33% 38% 33% 
2021 - 2022 80% 100% 75% 67% 17% 100% 25% 100% 63% 55% 
ontwikkeling 0% +67% 0% +23% 0% 0% 0% 67% +25% +22% 
norm (75%)           
 

7.2 Actiepunten leerkrachthandelen 
 
in het schooljaar 2020 – 2021 is ingezet op voornamelijk het effectief inzetten van onderwijstijd (2), hebben van 
hoge verwachtingen (1) en creeëren van betrokkenheid (8). Op instructieniveau is een toename van 22% qua 
beheersing te zien. Totaalscore hiervan is 55%, hetgeen onder onze eigen ambitie ligt (75%) Bij indicator 5 en 
7 is er geen groei te zien en blijft de score onder de eigen schoolnorm. Activerende  directie instructie en 
afstemming en instructie krijgen een centrale plaats in het schoolplan 2020 – 2022. 
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8 Evaluatie jaarplan 2021 - 2022 
 
Het jaarplan van 2021 – 2022  is in drie tranches geevalueerd, namelijk een eerste tranche in de focusgroep, 
tweede tranche met het team en derde en laatste tranche met de medezeggenschapsraad (MR). In het jaarplan 
2021 – 2022 zijn een viertal ontwikkelthema’s genoemd, namelijk: 

1. Instructievaardigheden; 
2. Verrijkingsaanbod;; 
3. Portfolio-leren; 
4. Vernieuwde aanpak Technisch Lezen; 

 
Hieronder worden per ontwikkelthema de geplande doelen en een evaluatie (01-06-2022) beschreven.  

8.1 Instructievaardigheden 
 
Geplande doelen: 
Om toe te werken naar een nog beter instructie-repertoire is het van belang om te weten hoe een goede 
instructie eruitziet. Welke elementen ertoe doen en waar wel of geen keuzes in te kunnen maken. Als onderlegger 
om de instructie te kunnen monitoren wordt gebruik gemaakt van de KPOO-lijst, welke tevens is opgenomen in 
de sturingscyclus van de SKO. De beoogde doelen met dit plan van aanpak zijn als volgt:  

- opdoen van kennis ten aanzien van een goede en effectieve instructie; 
- iedere leerkracht van de Agnietenschool wordt in beeld gebracht middels een 0- meting door een 

externe deskundige. Op basis van deze meting stelt de leerkracht persoonlijke doelen die aan het eind 
van het schooljaar opnieuw gemeten worden om te kijken wat de effecten van de ingezette interventies 
zijn;  

- naast de beide vaste observatie-momenten ontvangen de collega’s een ‘waardebon’ die ingewisseld 
kan worden voor een observatie naar keuze (gericht op instructie);  

- opnames van eigen goede praktijken om te bespreken.  
 
Stand van zaken vanuit de evaluatie: 

- Toegang tot kennis is vergroot. Collega’s hebben kennisgemaakt met EDI 2.0 en iedere collega heeft 
een volgende stap in zijn of haar eigen ontwikkeling gezet; 

- Wens om individueel verder uit te breiden, frequentie van klassenbezoeken te verhogen (collegiale 
consultatie);  

- Op dit moment wordt er veelal geofend in de ‘reken-context’ wens om deze verder te brengen 
richting andere vakgebieden; 

- EDI 2.0 specifiek maken voor in een 3-jarige stamgroep en onderbouw. 
 
Samengevat kan gezegd worden dat er individuele stappen zijn gemaakr op het geven van een EDI-les, maat 
dat alle geplande doelen nog niet gehaald zijn. Ook is er een duidelijke wens binnen het team van de 
Agnietenschool om dit onderwerp in het schoolplanperiode 2022-2024 verder te brengen, waarbij het accent 
voornamelijk zal liggen op het bekijken van elkaars les om verder te mogen groeien binnen onze EDI. 
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8.2 Verrijkingsaanbod 
 
Geplande doelen: 
 
Regulier:  

- signaleren: leerkrachten zijn voldoende in staat om de leerlingen te signaleren op basis ven observatie, 
gesprek en resultaten; 

- klassenmanagement: leerkrachten zijn in staat om instructie ten aanzien van het verrijkingsaanbod in te 
vlechten in het dagelijkse ritmische weekplan; 

- doorgaande lijn verrijkingsaanbod binnen de school; 
- groeitaal: leerkrachten maken gebruik van groeitaal binnen de school.  

 
Leonardo:  

- uitwerken van executieve functies binnen het digitaal portfolio; 
- inzet levenshouding een structurele plek geven binnen het curriculum; - inzet mindset een structurele 

plek geven binnen het curriculum. 
 
Stand van zaken vanuit de evaluatie: 

- mooie start gemaakt met bovenstaande doelen, wens om verder te implementeren; 
- leerkrachten oefenen met groeitaal, volgende stap om deze zichtbaar te maken in de groepen; 
- borgen van onze aanpak; 
- inzicht verkrijgen in wat verrijkend werkt, niet alleen het middel, maar juist ook het leerkrachtgedrag; 
- verder uitwerken doorgaande lijn; 
- wens voor externe begeleiding om alles bij elkaar te brengen. 

 
Samengevat kan gezegd worden dat er een goede start is gemaakt met bovenstaand thema. Er is kennis 
opgedaan t.a.v. het werken met bijvoorbeeld de Leerkuil en ervaren dat het verijkkingsaanbod meer is dan 
alleen mooie materialen inzetten. Binnen het ritmisch weekplan is gezocht naar een werkwijze waarop en tijd 
en ruimte is voor instructietijd. Ook t.a.v. van de executieve functies zijn er twee functies uitgewerkt in detail. 
Bovenstaand plan is nog niet af en verdient verdere uitwerking in het schoolplan 2022-2024. 

 

8.3 Portfolio-leren 
 
Geplande doelen: 
Om het portfolio-leren zorgvuldig te kunnen inbedden in de Agnietenschool is het zaak dat:  

- er sprake is van een doorgaande lijn van leerjaar 1 t/m 8. Deze doorgaande lijn kent een opbouw in 
bespreken van cognitieve ontwikkeling en vaardigheden;  

- tijdens ieder portfolio-gesprek is er aandacht voor betrokkenheid, welbevinden en veiligheidsbeleving; 
- vanuit het portfolio-gesprek worden er doelen bepaald voor de komende periode de input van de 

portfolio-gesprekken wordt gebruikt om ons onderwijs leerproces te evalueren;  
- input vanuit de portfolio-gesprekken krijgen, indien nodig een plaats in de groepsvergaderingen en 

leerlingenraad (BT, WB en VB);  
- Tijdens de portfolio-gesprekken worden er opnames van de gesprekken gemaakt en gezamenlijk 

besproken om de doorgaande lijn te bewaken, verder af te stemmen en te borgen.  
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Stand van zaken vanuit de evaluatie: 

- de inhoud van het portfolio is eenduidig en deze wordt gezamenlijk afgestemd bij de voorbereiding 
van de expeditie; 

- Sociale emotionele ontwikkeling (ZIEN!) heeft een structurele plaats binnen het portfolio; 
- Er zijn geen opnames gemaakt van portfolio-gesprekken; 
- Er liggen kansen in het verdiepen van de manier van gesprekken voeren; 
- In de onderbouw is het nog een zoektocht hoe exact het portfolio het beste te combineren met 

gesprekken. Hierbij gaat het niet over de inhoud maar de vorm. 
 
Samengevat kan gezegd worden dat de portfolio’s qua inhoud voldoende op elkaar afgestemd zijn. De 
inhoud is helder, echter de vorm in de onderbouw vraagt nog nadere uitwerking. Ook het inhoudelijk verdiepen 
van de portfolio-gesprekken biedt nog kansen.  
 

8.4 Vernieuwde aanpak Technisch Lezen 
 
Geplande doelen: 

- vastgesteld format voor het vakgebied Technisch Lezen;  
- het format sluit aan bij het thematisch werken;  
- in het plan is zichtbaar hoe de verhouding tussen de lange-, middellange en korte zorgcyclus is.  

 
Stand van zaken vanuit de evaluatie: 

- 1e versie plan technisch lezen is in uitvoering. Na een jaar evalueren en aanpassen waar nodig; 
- Bij elkaar brengen van alle formats (borgen). 

 
Samengevat kan gezegd worden dat het plan is ontwikkeld en in uitvoering is. Op dit moment zijn we 
tevreden over het plan en verdient de aanbeveling om deze eind 2022 – 2023 te evalueren en mogelijk bij te 
stellen. 
 

8.5 Samengevat actiepunten schoolplan 2022 - 2024 
 
Breed beschouwend is te zien dat ieder ontwikkelthema in gang is gezet. Voor de thema’s 
instructievaardigheden en verrijkingsaanbod geldt dat deze nog flink aandacht nodig hebben alvorens dit 
als regulier werk kan worden beschouwd. Deze twee thema’s krijgen dan ook een plek binnen de nieuwe 
planperiode. Voor het portfolio-leren en technisch lezen geldt dat dit nog een kleine aandacht nodig heeft. 
Dit zal onderdeel zijn van het regulier werk of een subonderdeel van een ontwikkelthema 2022 - 2024 
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9 Oudertevredenheidsonderzoek 
 
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in mei 2022. 
In totaal hebben 69 ouders de volledige vragenlijst ingevuld. Doordat respondenten gedurende de vragenlijst 
kunnen stoppen met invullen, kan het aantal respondenten per vraag afwijken. Dit zijn de resultaten uit het 
onderzoek. Per domein zijn de scores van de onderliggende rubrieken getoond. Voor meer informatie wordt 
verwezen naar het gehele verslag van Scholen met Succes. 
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Onderdeel Behaald resultaat Bestuursbenchmark Verschil 
Rapporcijfer 8,5 7,6 +0,9 
Doen we als school wat we zeggen 98% 79% + 19% 
Aanvullende informatie 94% 80% +14% 
Leren kinderen voldoende 85% 77% +7% 
Hoe ervaren kinderen het aanbod 72% 71% +1% 
Aandacht toekomstgerichte vaardigheden 92% 77% +15% 
Hebben we kinderen in beeld 87% 69% +18% 
Afstemmen tussen verschillen 88% 74% +14% 
Geven we kinderen goed les 90% 76% +14% 
Hoe is het welbevinden van kinderen 74% 72% +2% 
Voelen kinderen zich veilig op school 90% 86% +4% 
Ervaren kinderen vervelende situaties 10% 21% -11% 
Hoe is de sfeer in de groep 82% 70% +12% 
Veiligheid op het plein 79% 58% +21% 
Contact met leerkrachten 97% 85% +12% 
Ervaren leiderschap 92% 74% +18% 

 
Kijkend naar de behaalde resultaten, in verhouding tot de bestuursbenchmark, is te zien dat de algehele 
tevredenheid boven de bestuursbenchmark is. Hierbij varieert het van +1% tot +21%. Op basis van de algehele 
tevredenheid zijn er geen risicio’s die een plaats moeten krijgen in het schoolplan 2022 – 2024. Wel zullen de 
individuele opmerkingen vanuit de ouders besproken worden binnen het team om vast te stellen of deze een 
passend gevolg zijn van onze werkwijze of dat er quick-wins te behalen vallen. 
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10 Belangrijkste knelpunten  
 
In de voorgaande hoofdstukken staan achterenvolgend de cognietieve-, sociaal-emotionele ontwikkeling, het 
leerkrachthandelen, evaluatie van het schoolplan 2021 – 2022 centraal. Voor wat betreft de cognitieve 
ontwikkeling zijn er per vakgebied aandachtspunten die in de reguliere zorgcyclus een verdere vertaling krijgen. 
Dit zijn geen enorme knelpunten, maar lopende ontwikkelingen op basis van onze interne analyse. Dit geldt ook 
voor de ontwikkeling van het onderwijs in onze groepen 1 en 2. De reeds in gang gezette ontwikkeling dient ook in 
2022– 2023 verder gebracht te worden en verdient aandacht in het schoolplan 2022 – 2024. Op basis van deze 
schoolscan worden er geen risiscovolle knelpunten benoemd. Wel is de conclusie dat een aantal ingezette 
ontwikkelthema’s nog onvoldoende gereed zijn om als regulier werk te kunnen beschouwen. Dit betreffen 
onderstaande thema’s 
 
Ontwikkelthema Instructievaardigheden 
Een algemene deler die voortkomt uit de groepsgesprekken en de groepsbezoeken is het pedagogisch en het 
didactisch handelen van de leerkracht, ofwel het leerkrachthandelen. Vanuit het schooljaar 2021-2022 is te zien 
dat er sprake is van groei ten aanzien van het handelen van de leerkracht. We hebben besloten dat dit onderdeel 
een vast aanpak gaat zijn binnen ons jaarplan en een blijvend onderdeel zal zijn van de schoolscan. De mate 
van belangrijkheid maakt dat het een plek krijgt in het schoolplan 2022-2024 
 
Ontwikkelthema 2: Verrijkingsaanbod 
In het schooljaar 2021-2022 is een start gemaakt met het nader onder de loep nemen van de kwaliteit van ons 
verrijkingsaanbod. De ingezette impuls is nog onvoldoende concreet zichtbaar in de gehele school en vraagt 
nadere uitwerking en borging. 
 
Naast bovenstaande thema’s die vanuit de schoolscan naar voren komen, willen we ons de komende jaren 
ook richten op het verbeteren van drie onderstaande thema’s. Deze thema’s worden in deze schoolscan 
niet verder uitgewerkt, maar de operationalisatie hiervan staat te lezen in het schoolplan 2022-2024. Het 
betreft dan onderstaande thema’s: 
 
Ontwikkelthema 3: Rijke leeromgeving 
Ontwikkelthema 4: Focus op leiderschap en samenwerken 
Ontwikkelthema 5: Planmatig werken met begrijpend lezen 
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11 Werkwijze en afstemming team 
 
Deze schoolscan is tot stand gekomen vanuit het team van de Agnietenschool. De inhoudelijke analyse ten 
aanzien van cognitieve en sociaal-emotionele opbrengsten zijn resultanten van een studiedag, waarbij de 
leerkrachten de eerste aanzet tot analyse en vervolgacties hebben omschreven. De intern begeleiders hebben 
het geheel aanscherpt en samengevat en tevens een analyse op schoolniveau geschreven. Eenzelfde proces 
geldt voor het in beeld brengen voor de huidige stand van zaken van de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Ten aanzien van de leerkrachtvaardigheden geldt een andere routing. In het schooljaar 2021 – 2022 hebben er 
bij iedere leerkracht twee klassenbezoeken plaatsgevonden. Deze bezoeken zijn uitgevoerd door directie en 
intern begeleider. De bezoeken zijn nagesproken met de leerkrachten en uiteindelijk is er een teamfoto 
gepresenteerd. De evaluatie van het schoolplan 2020 – 2022 is als eerste concept een opbrengst vanuit de 
focusgroep. Dit eerste concept is gedeeld en besproken met het team, waarbij er aanvullingen zijn gedaan aan 
de evaluatie. 
 
Deze onderdelen zijn seperaat besproken binnen de MR en team en zo ook deze totale schoolscan. De concrete 
vertaling naar plannen voor het schooljaar 2022 – 2023 zijn terug te lezen in het schoolplan 2022 – 2024..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


