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0 UITGANGSSITUATIE 

 

0.1 OVERZICHT UITGANGSITUATIE 2019-2020 
 

Tabel 0.1 Leerlingaantal 1 oktober van het 
verslagschooljaar          
Jaar Aantal Verschil           
2017-2018              
2018-2019 395 395          
2019-2020 362 -33          
2020-2021 331 -31          
            
Tabel 0.2 Leerlingaantal 1 juli 2020          
Jaar Aantal           
2019-2020 380           
             
Tabel 0.3 Kindkenmerken 1 oktober van het verslagschooljaar        
Kindkenmerk Groep  1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 
Leerlingen   34 38 45 36 58 46 46 59 362 
Jongens   20 21 25 20 34 18 25 26 189 
Meisjes   14 17 20 16 24 28 21 33 173 
Weging         4 2 3 2 7 18 
VVE-indicatie                    0 
Andere thuistaal   2 3 2 2 7 1 2 6 25 
Hoogbegaafden volgens protocol    1 2   1 3 2 2 4 15 
IQ lager dan 75           1       1 
Gediagnosticeerde dyslexie         2 2 3 3 2 12 
Gediagnosticeerde dyscalculie                   0 
Arrangement vanuit SO1 of SO2                  0 
Percentage leerlingen met dyslexie                      4,8% 

 

0.2 RISICOANALYSE  
 

Op 1 oktober 2019 telde de school 362 leerlingen; 33 leerlingen minder dan in schooljaar 

2018-2019. Dit zijn 12 leerlingen minder dan door prognoses was voorspeld. Voor dit 

schooljaar heeft dit nog geen gevolgen gehad voor het aantal groepen. De gemiddelde 

groepsgrootte was 22 leerlingen. Volgend schooljaar (2020-2021) zullen uit de drie 

groepen vijf, twee groepen zes samengesteld worden van ongeveer 28 leerlingen. 

Wellicht zal ook in het schooljaar 2021-2022 het dalend aantal leerlingen gevolgen 

hebben voor het aantal groepen.  

 

Volgend schooljaar, 2020-2021, wordt het nieuwe onderwijsresultatenmodel ingevoerd. 

Het Zuiderpad heeft met een schoolweging van 30,3 een gemiddelde schoolweging. 

Betreffende Het Zuiderpad is de schoolweging geen gemiddelde van drie schooljaren, 
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omdat de school in het schooljaar 2018-2019 gefuseerd is. De cijfers in de schooljaren 

daarvoor zijn gebaseerd op de voormalige Boskriek; ’t Palet is hierin niet meegenomen. 

Met een spreidingsgetal van 6,4 vallen we als Zuiderpad binnen het gemiddelde. Wat 

aangeeft dat er wel verschillen zijn, maar dat deze klein zien. Dit is ook terug te zien in 

tabel 0.3 Kindkenmerken. Op Het Zuiderpad zitten leerlingen met een andere thuistaal 

en hoogbegaafde leerlingen. Bij beiden gaat het om een klein percentage, de 

middenmoot is het grootst (dit duidt ook de gemiddelde schoolweging). Omgaan met 

deze verschillen, en deze erkennen, wordt vormgegeven in onze kernwaarde: erkende 

ongelijkheid. 

 

Erkende ongelijkheid 

Alle leerkrachten van groep 3 t/m 8 beschikken over de vaardigheden om volgens het 

EDI model instructie te geven. Dit schooljaar hebben we ingezet op differentiatie binnen 

de instructie. Dit om tegemoet te komen aan de niveauverschillen binnen een groep. We 

hebben studiedagen gehad met als inhoud doelgericht werken (inzicht in leerlijnen); 

welke blokdoelen bied je aan om vervolgens de rekenles daarop aan te passen en bewust 

keuzes te durven maken welk aanbod de kinderen nodig hebben. Leerkrachten zijn 

steeds beter in staat keuzes te maken in het aanbod en hier een les met een EDI 

instructie van te maken. Leerkrachten vinden het vooral lastig om het aanbod, tijdens de 

instructie en verwerking, voor de betere leerlingen te organiseren (verkorte instructie, 

compacten, verrrijkingswerk, stellen HOD vragen, etc). Hier zal ook volgend schooljaar 

nog veel aandacht aan moeten worden besteed. 

De groepen 5 hebben dit schooljaar groepsdoorbrekend gewerkt bij rekenen. Doordat we 

drie groep 5 hadden, zijn alle leerlingen verdeeld over 3 instructiegroepen 

(instructieafhankelijk, basis en plus) zodat de leerkrachten bij de instructie en verwerking 

beter konden aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de verschillende leerlingen. Zowel 

de werkwijze als de resultaten (zie hst 3 Tussenresultaten) zijn positief. Volgend 

schooljaar zullen de groepen 3 t/m 8 daarom in niveaugroepen gaan werken. Dit ook met 

het oog op krimp in leerlingenaantal. 

Door de Corona is de beoogde EDI scholing voor de leerkrachten van groep ½ dit 

schooljaar niet doorgegaan, dit zal volgend schooljaar opgepakt worden. 

 

 

 

Meer- en hoogbegaafdheid 
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Zoals in tabel 0.3 te lezen is telt de school 15 leerlingen (4,1%) waarbij na het doorlopen 

van de diagnostiek van het DHH als conclusie begaafdheid wordt vastgesteld en waarbij 

aanpassingen op de 1e en/of 2e leerlijn moeten plaatsvinden. Deze leerlingen gaan 

allemaal naar de interne plusklas; twee leerlingen van groep 8 hebben dit schooljaar ook 

deelgenomen aan de bovenschoolse plusklas. Daarnaast zijn er ook leerlingen waarvan 

het protocol niet spreekt van begaafdheid, omdat zij slechts op één vakgebied 

bovengemiddeld presteren of waarbij sprake kan zijn van onderpresteren. 

De leerlingen die deelnemen aan de interne plusklas (groep 3 t/m 8) gaan een ochtend in 

de week hier naar toe. Het aanbod is gericht op verdiepen en verbreden (d.m.v. 

projecten) en leren leren. Het aanbod in de klas is gericht op compacten en verdiepen (1e 

en 2e leerlijn) en verbreden (2e leerlijn). De leerkracht, talentbegeleider, die de plusklas 

draait heeft hiervoor 3 dagen. Naast 3 ochtenden plusklas (3/4, 5/6 en 7/8) 

ondersteunt/coacht zij ook leerkrachten wanneer er hulpvragen zijn op het gebied van 

signaleren en uitvoeren. 

Wanneer leerkrachten leerlingen signaleren wordt het DHH in werking gezet. Voor 

leerlingen die niet in aanmerking komen voor de plusklas wordt in de klas voor een 

verrijkingsaanbod gezorgd. Wanneer deze leerling bv op één vakgebied een voorsprong 

heeft, wordt er gecompact en verrijkt op dat ene vakgebied.  

Middels informatiebijeenkomten is er het afgelopen schooljaar informatie gedeeld over 

het signaleren en het aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen op school. Vanaf de 

tweede helft van het volgende schooljaar zal het aanbod steeds meer in de klas, door de 

eigen leerkracht, gaan plaatsvinden. 
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HOOFDSTUK 1 EINDOPBRENGSTEN 

 

1.1 RICHTLIJNEN KANS & KLEUR  
 

Binnen Kans & Kleur gelden de volgende afspraken over de afname van de Eindtoets 2020.  

 Alle leerlingen van groep 8 die niet vallen onder de ontheffingsgrond van de eindtoets doen mee aan 

de eindtoets 

 In december 2019 besluit Kans & Kleur aan welke eindtoets de scholen in 2020 mee doen. De 

leerlingen van de Bolster maken de Eindtoets Route 8.  

 Leerlingen die vallen onder de ontheffingsgronden voor de eindtoets:  

 

https://www.poraad.nl/files/infographic_moet_deze_leerling_een_eindtoets_maken.pdf 

  

 

1.2 OVERZICHT EINDOPBRENGSTEN 2019-2020 
 

Dit schooljaar zou voor de tweede keer de IEP Eindtoets afgenomen worden (i.p.v. de 

Cito Eindtoets zoals in schooljaar 2017-2018). Door het Coronavirus is er dit schooljaar 

landelijk geen eindtoets afgenomen. 

 

1.3 RISICOANALYSE 
 

Beoordeling  
 

Doordat er geen eindtoets is afgenomen kunnen we de opbrengsten van het schooljaar 

2019-2020 niet beoordelen. Vanaf volgend schooljaar worden de opbrengsten beoordeeld 

aan de hand van het nieuwe onderwijsresultatenmodel. Er wordt dan niet meer gekeken 

naar de gemiddelde eindtoetsscores, maar naar de behaalde referentieniveaus voor taal 

en rekenen. 

Om toch een indicatie te hebben van het niveau waarop de leerlingen de basisschool 

hebben verlaten, hebben we de toetsen Cito B8 geanalyseerd. 

Aan het eind van schooljaar 2017-2018 en 2018-2019 heeft de school een voldoende 

behaald op de eindtoets. Onderstaande trendanalyses laten zien dat de leerlingen dit 
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schooljaar op de Citotoets B8 (Begrijpend lezen en Rekenen-wiskunde) aanzienlijk beter 

scoren dan de twee jaren ervoor. De verwachting is dus dat we ook dit schooljaar een 

voldoende hadden behaald op de eindtoets. Ook spreken wij de verwachting uit dat het 

percentage leerlingen dat het 1F-niveau en het 2F/1S-niveau heeft bereikt boven de 

signaleringsgrens van de inspectie ligt. 

 

 

 
 

Cito Begrijpend lezen B8 2018-2019 2019-2020 

Percentage 1F 96% 96% 

Percentage 2F 58% 72% 
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Cito Rekenen-

wiskunde B8 

2018-2019 2019-2020  

Percentage 1F 72% 72%  

Percentage 2F 27% 39%  

 

Wanneer we kijken op groepsniveau (zie onderstaande trendanalyses) zien we dat groep 

8a (leerlingen voormalig Boskriek) op een veel hoger niveau scoort dan groep 8b 

(leerlingen voormalig ’t Palet). Het verschil in niveau heeft vooral te maken met het 

verschil in leerlinggewicht. We zien dat de leerlingen van voormalig Boskriek vanaf groep 

3 hogere scores behalen en deze lijn weten voort te zetten naar groep 8. 

 



Opbrengstenkatern 2019-2020 

 

 

Basisschool Het Zuiderpad 8 

 

 

 

 
Zoals op bovenstaande analyses te zien is en ook in onderstaande tabel zichtbaar is, 

behalen we bij begrijpend lezen een hoger niveau dan bij rekenen. 

 lezen taalverzorging rekenen 

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

2017 60% 95% 5% 50% 97,5% 2,5 39,3 87,5 12,5 

2018 71,4% 92,9% 7,1% 53,6% 100% 0 42,4 78,6 21,4 

2019 78,8% 98,5% 1,5% 48,5% 95,5 4,5 38,1 92,4 7,6 

2020 Geen gegevens. I.v.m. Corona is er landelijk geen eindtoets afgenomen 

gemiddeld 71,6% 96,3% 3,0% 50% 97 2,3 38,1 88,1 13,8 

Tabel 1.3.Bovenstaande percentages komen uit: Resultaten eindtoets 2019-2019 (Vensters). De percentages 

van 2017 en 2018 zijn gebaseerd op de Boskriek. 
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In onderstaande tabel is af te lezen welke signaleringswaarde passend is bij onze 

schoolweging. 

 

 Zuiderpad LG 

Gemiddeld schoolgewicht 30,3  

Signaleringswaarde 1F 85% 96,0% 

Signaleringswaarde 2F/1S 47,3% 59,2% 

Uit: Onderwijsresultatenmodel PO – januari 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Prognose eindopbrengsten 2020-2021 

 

  
Uit: FOCUS PO Overzicht leerjaar 7 (laatste meetmoment E7) 

 
In bovenstaande afbeelding zijn de groepsopbrengsten () van de huidige groepen 7 in 

beeld gebracht. Wanneer we deze afzetten tegen de schoolopbrengsten () zien we dat 

de groepen 7 met name op het gebied van rekenen, spelling en begrijpend lezen lager 

scoren en zij ver onder de schoolambitie () zitten. De schoolambitie is vastgesteld op 

basis van onze schoolweging en daarbij passende opbrengst (VIX 50) en uitstroom 1S/1F 

(LG 59,5%/ signaleringswaarde 47,3). 
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Toets Eind groep 7 
2019-2020 

Gem. VIX 1S/2F 1F <1F 
l.l. % l.l. % l.l. % 

Rekenen Wiskunde 
 

43 5 10,9 22 47,8 19 41,3 

Begrijpend lezen 
 

48 20 43,5 24 52,2 2 4,3 

 

 

 

Uit: Focus PO Rekenen en Wiskunde – Overzicht leerjaar 7 

Op het gebied van rekenen heeft 41,3% nog geen 1F (niveau eind groep 6) gehaald. 

Met uitzondering van twee leerlingen is de verwachting dat deze leerlingen gaan 

uitstromen naar VMVBO basis of kader. Belangrijk bij het aanbod voor volgend schooljaar 

is goed te kijken naar de doelen. Welke rekendoelen moeten deze leerlingen aan het eind 

van groep 8 beheersen om met een goed fundament (1F) door te kunnen stromen naar 

het voortgezet onderwijs. Ook het percentage leerlingen dat op weg is naar 1S (10,9%) 

is nog te laag (signaleringswaarde is 47,3%). Ook op dit aanbod zullen we gericht 

moeten sturen om de beoogde ambities (passende bij de schoolweging) te behalen. 

 

Interventies rekenen: 

-Analyse van het huidige rekenniveau (welke doelen worden al beheerst en welke nog 

niet?).  

We hebben hier dit schooljaar al een start mee gemaakt middels de werkwijze 

Opbrengstgericht Passend Onderwijs.  
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-De leerlingen gaan volgend schooljaar in niveaugroepen werken. Doordat er vrijwel elke 

dag een 3e leerkracht (of LIO stagiaire) aanwezig is kunnen er 3 niveaugroepen 

samengesteld worden. Hierdoor kan er beter ingespeeld worden op de te behalen doelen 

en onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

-Aanscherpen onderwijsbehoeften didactisch (en sociaal emotioneel) in Parnassys, zodat 

op basis van leerdoelbeheersing en onderwijsbehoeften een niveau indeling kan worden 

gemaakt. 

-Voor elke niveaugroep worden doelen opgesteld. Op welke doelen sturen we? Welke 

doelen moeten midden groep 8 beheerst worden. Hier kunnen voor de verschillende 

niveaugroepen andere keuzes in gemaakt worden. Bij de ene groep stuur je op 

beheersing 1F (41,3% heeft dit nog niet behaald) en bij een andere groep op 2F. 

-Nadat voor de eerste periode een indeling is gemaakt wordt het aanbod bepaald voor 

het eerste blok (blokplanning). 

-Samenwerken en planmatig werken (gezamenlijke blokvoorbereiding, evalueren, etc). 

-De intern begeleider en directie zullen volgend schooljaar nauw bij het proces van 

planmatig werken betrokken blijven. Met een tussenevaluatie in december (na Cito 

Rekenen en Wiskunde B8). 

 

*Ook de groepen 7 (huidige groepen 6) zullen in dit proces meegenomen worden. Ook 

deze groep leerlingen behalen de schoolambities op het gebied van rekenen niet. 

 

 
Uit: Focus PO Begrijpend lezen - Overzicht leerjaar 7 
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Op het gebied van begrijpend lezen zijn we redelijk op weg om de schoolambities te 

halen (zie bovenstaande afbeelding). Hier zullen we vooral naar het aanbod 2F moeten 

kijken.  

 

Interventies begrijpend lezen: 

-Bepalen aanbod begrijpend lezen 2F (o.a. Nieuwsbegrip teksten op niveau). 

 

 

Verbeterpunten: 

Zoals in tabel 1.3 af te lezen is behalen onvoldoende leerlingen niveau 1S op het gebied 

van rekenen. Met de eerder genoemde interventies streven we naar een hoger 

percentage 1S. Ook op het gebied van taalverzorging is nog winst te behalen. Na de IEP 

eindtoets willen we deze analyseren en vaststellen op welke gebieden de leerlingen 

onvoldoende scoren.  
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HOOFDSTUK 2 SOCIALE VAARDIGHEDEN 

 

2.1 OVERZICHT SOCIALE VAARDIGHEDEN 
 

Tabel 2.3 Tabel Sociale vaardigheden en interventies  voor scholen die  Zien 
gebruiken (norm is > 75% )    
Jaar   1 2 3 4 5 6 7 8 

2017-
2018 

Betrokkenheid                 

  Welbevinden                 

2018-
2019 

Betrokkenheid     80% 91% 86% 90% 86% 81% 

  Welbevinden     87% 95% 85% 94% 92% 88% 

2019-
2020 

Betrokkenheid     85% 91% 93% 92% 81% 87% 

  Welbevinden     95% 95% 95% 97% 85% 93% 

 

I.v.m. Covid-19 zijn bovenstaande gegevens van schooljaar 2019-2020 van de afname in 

november 2019. De tweede afname is mei/juni heeft niet plaatsgevonden. 

 

2.2 RISICOANALYSE 
 
Beoordeling  
 

Om de sociale emotionele ontwikkeling van de leerlingen van groep 3 t/m 8 in beeld te 

brengen gebruiken wij het volgsysteem van Zien!. Twee keer per schooljaar, in 

november en mei, worden de leerkracht- en leerlingvragenlijsten (groep 6 t/m 8) 

afgenomen. Zoals hierboven genoemd zijn de gegevens gebaseerd op de afname in 

november. Alle groepen behalen de norm van > 75%. Daarentegen liggen er 

zorgsignalen bij de groepen 7 en één groep 8. 

 

Analyse 

In bovenstaand tabel zijn de percentages opgenomen van de leerkrachtvragenlijsten. 

Vanaf groep 6 vullen leerlingen ook een vragenlijst in. In oktober, na de eerste afname, 

hebben de leerkrachten beide vragenlijsten naast elkaar gelegd. Hierbij kwam naar voren 

dat de leerlingpercentages soms veel lager liggen. Dit was met name zo in beide groepen 

7 en één groep 8. Met name op betrokkenheid, autonomie en welbevinden scoren de 

leerlingen lager (rond de 75%). Op basis hiervan hebben de leerkrachten van deze 
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groepen extra interventies ingezet in de groep. Zowel de intern begeleider als de 

teamleider hebben de leerkrachten ondersteund door af en toe wat gesprekjes met 

leerlingen te voeren. Twee leerlingen hebben extern een training gevolg (Ik ben ik doe 

en Rots en water). 

De lage betrokkenheid en motivatie van één groep 7 en één groep 8 heeft wellicht ook te 

maken met het niveau van de groep. Sluit het leerstofaanbod voldoende aan bij het 

niveau van de leerlingen en kunnen zij daar succeservaringen uithalen? Voor de groepen 

7 waren er plannen om hier meer aan tegemoet te komen in de twee helft van het 

schooljaar. Door Covid-19 is dit niet van de grond gekomen. Volgend schooljaar zal dit 

worden opgepakt middels het werken in niveaugroepen. Waarbij het tot de 

mogelijkheden behoort dat de groepen 7 en 8 per niveaugroep aan andere doelen 

werken. 

 

In het schooljaar 2018-2019 is een pedagogische kwaliteitskaart opgesteld. Hierop staat 

vermeld hoe wij schoolbreed werken aan een veilig schoolklimaat. Aan het begin van het 

schooljaar zetten we schoolbreed vooral in op de groepsvorming. Er wordt een 

groepsmissie opgesteld en er worden groepsvormende activiteiten georganiseerd. Goed 

gedaan wordt hierbij als bronnenboek ingezet voor het aanleren van sociale 

vaardigheden. Daarnaast wordt Taakspel ingezet om o.a. te werken aan de werkhouding 

(taakgericht gedrag). Door het positieve gedrag te benoemen stimuleren we een positief 

groepsklimaat. Nog niet alle leerkrachten zijn opgeleid om Taakspel te mogen geven. 

Volgend schooljaar worden de laatste leerkrachten geschoold. Daarnaast zijn er dit 

schooljaar 3 taakspelcoaches opgeleid. Zodat we Taakspel kunnen borgen binnen de 

school. 

 

Uit evaluatie is gebleken dat niet iedereen gebruik maakt van Goed Gedaan. 

Daarentegen zijn leerkrachten wel zeer enthousiast over Taakspel. Hoewel Taakspel ook 

bijdraagt aan een positief en veilig schoolklimaat, zullen we leerlingen ook vaardigheden 

moeten leren om met zichzelf en de ander om te kunnen gaan. Bij voorkeur preventief 

en niet curatief. 

 

Vanaf maart zijn door Covid-19 de leerlingen 8 weken niet op school geweest, daarna 

met halve groepen en de laatste 5 weken weer volledig.  

Dat we op 11 mei weer met halve groepen mochten gaan starten was spannend, maar is 

uiteindelijk erg goed bevallen. De leerkrachten hadden alle tijd om de kinderen goed op 
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te vangen en zowel didactisch als sociaal/emotioneel elke leerling goed in kaart te 

brengen en te begeleiden. Zowel de leerkrachten als de kinderen hebben dit als een fijne 

tijd ervaren. Toen we dan ook weer volledig, met hele klassen, naar school mochten was 

dit voor veel leerlingen wel even schakelen. Kinderen moesten echt hun plekje in de 

groep weer vinden, zochten hun grenzen op en de regels moesten weer aangescherpt 

worden. De kinderen kwamen weer in de forming fase terwijl we ook in de adjourning 

fase zaten zo aan het einde van het schooljaar.  

Bovenstaande heeft ons doen besluiten de ZIEN afname in mei niet af te nemen. De 

afname zou geen realistisch beeld geven van de groep. 

 

Verbeterpunten 

Schoolniveau 

-Naleven en borging van de kwaliteitskaart pedagogisch klimaat 

-Verder bouwen aan een veilig en positieve werksfeer en samenwerking waarin een ieder 

zich verantwoordelijk voelt voor en met elkaar 

Groepsniveau 

-Aanleren van sociale vaardigheden (sociaal emotioneel leren). 

Leerkrachtniveau 

-Volgen Taakspel training (voor leerkrachten die dit nog niet gedaan hebben) 

-De mogelijkheden van ZIEN! beter kunnen inzetten. 

 

 

Schooljaar 2021-2022: 

Omdat we in grote lijnen tevreden zijn over het pedagogisch klimaat op Het Zuiderpad 

heeft dat komend schooljaar niet onze eerste prioriteit. Het jaar daarna willen wij ons wel 

verder verdiepen in het volgsysteem van Zien! en de mogelijkheden hiervan voor de 

leerkrachten. 
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HOOFDSTUK 3 TUSSENRESULTATEN 

 

3.1 RICHTLIJNEN KANS & KLEUR  
 

Binnen Kans & Kleur gelden de volgende afspraken over de afname en van de toetsen en presentatie van de 

resultaten van het Cito LOVS. 

 Scholen hoeven de tabellen voor de diverse vakgebieden niet meer in te vullen in het rekenmodel of in 

het opbrengstenkatern omdat deze beschikbaar zijn via de bestuursmodule van het Cito LOVS. Alleen 

de tabel met AVI-niveaus moeten nog ingevuld worden omdat deze niet beschikbaar is via het de 

bestuursmodule.  

 Kans & Kleur hanteert minimumnormen voor de tussenopbrengsten (zie onderstaande tabellen).  

 Kans & Kleur heeft ook streefnormen voor de gehele organisatie geformuleerd. Dit zijn geen 

minimumnormen maar normen met een duidelijke ambitie. In de onderwijsrapportage doet Kans & 

Kleur verslag in hoeverre deze streefnormen gehaald worden. Scholen kunnen er voor kiezen om voor 

de eigen school streefnormen te formuleren die passen bij het ontwikkelingsniveau van de school.  

 Bij de aanschaf van een nieuwe toets worden ook voor leerlingen en ouders direct de nieuwste 

relatieve normen (I t/m V) gehanteerd.  

 Bij de analyse op groeps- en schoolniveau kijken professionals primair naar de vaardigheidsscore en 

verder naar de nieuwe relatieve (I t/m V) normen.  

 Bij de afname van de toetsen volgen we de aanwijzingen in de handleidingen Cito. Dit betekent dat de 

toetsten voor begrijpend lezen van het LVS niet voorgelezen worden , ook niet aan leerlingen met 

speciale behoeften. 

 Leerlingen met speciale behoeften mogen een toets van het LVS in delen aangeboden krijgen.  

 Leerlingen met een functioneringsniveau dat een jaar lager ligt dan de groep waarin zij zitten, mogen 

een toets aangeboden krijgen van een leerjaar lager. De vaardigheidsscore van deze toets wordt 

ingevoerd in Cito LVS. 

Binnen Kans & Kleur gelden de volgende afspraken over de afname en van de toetsen voor technisch en 

begrijpend lezen:  

 De toetsten mogen niet voorgelezen worden. 

 Als leerlingen op frustratieniveau lezen, kunnen ze bij technisch lezen en begrijpend lezen een toets uit 

het LOVS van een niveau lager functioneringsniveau aangeboden krijgen.  

 Voor begrijpend lezen zijn er ook de volgende alternatieven:  

1. De school laat leerlingen met een dyslexieverklaring de teksten uit de toets zonder de vragen 

lezen voordat de toets afgenomen. Daarna neemt de school de toets op dezelfde dag klassikaal 

af. (zie: Bijlage_cito_afnemen_toetsen_dyslexie)  

2. De school laat de leerling een toets voor begrijpend luisteren maken om meer  inzicht te krijgen in 

het taalbegrip van de leerling. Wees je er wel van bewust dat dit een andere toets is dan 

begrijpend lezen die ook een andere vaardigheid toetst, namelijk begrijpend luisteren. De uitslag 
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van deze toets zegt dus iets over de luistervaardigheid van een leerling, maar niets over de 

vaardigheid op het vakgebied begrijpend lezen. De leerling heeft dan geen score voor begrijpend 

lezen in het LOVS. Om een juist beeld te krijgen van de gemiddelde scores van de groep moet de 

school een standaard lage score invoeren zoals we ook doen bij de Cito Eindtoets (517).   

3. De school biedt de begrijpend leestoets op groepsniveau eerst schriftelijke aan en neemt de score 

in het LOVS. Daarna krijgt de leerling de voorgelezen om daarmee inzicht te krijgen in het 

taalbegrip.  Nadelen hiervan zijn dat de leerling eerst een toets moet maken die op 

frustratieniveau ligt en dat het inzicht in het taalbegrip niet gevalideerd is.   

4. De school biedt de begrijpend leestoets aan die ligt op het functioneringsniveau van de leerling. 

Voordeel is dat de vaardigheidsscore op deze toets kan ingevoerd worden in het Cito LOVS. 

Aanvullend neemt de school een toets voor begrijpend luisteren af om inzicht te krijgen in het 

taalbegrip van de leerling. Optie 3 is de meest zorgvuldige maar ook een bewerkelijke optie.  

 

Normen voor tussenopbrengsten 
Rekenen – wiskunde 2012, medio  

Groep  Minimumnorm Landelijk 

gemiddelde 

Schoolnorm Streefnorm Kans 

& Kleur 

3 31 32,1  37 

4 50 51,6  56 

5 71 72,2  77 

6 84  85,8  90 

7 98  99,6  103 

8 110  111,6  (b:111); 115 

 

Rekenen – wiskunde 2012, eind  

Groep  Minimumnorm Landelijk 

gemiddelde 

Schoolnorm Streefnorm Kans 

& Kleur 

3 41 43,2  48 

4 61  62,3  66 

5 78  79,6  84 

6 89  91,7  94 

7 102  104,8  108 

8 268 273,5  280 
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Voorlopige normen Rekenen – wiskunde 3.0, medio 

Groep  Minimumnorm Landelijk 

gemiddelde 

Schoolnorm Streefnorm Kans 

& Kleur 

3 109 114,7  127 

4 157 161,9  171 

5 198 202,1  211 

6 222 227,4  235 

7 247 251,4  258 

8     

 

Voorlopige normen Rekenen – wiskunde 3.0, eind  

Groep  Minimumnorm Landelijk 

gemiddelde 

Schoolnorm Streefnorm Kans 

& Kleur 

3 133 138,3  147 

4 176 181,5  191 

5 210 213,9  223 

6 234 239,2  247 

7 255 260,2  267 

8     

 

DMT 2009, medio 

Groep  Minimumnorm Landelijk 

gemiddelde 

Schoolnorm Streefnorm Kans 

& Kleur 

3 21 23  23 

4 48 53,5  59 

5 66 70,4  76 

6 78 82,4  86 

7 86 88,3  94 

8 92 95,5  102 

 

DMT 2009, eind 

Groep  Minimumnorm Landelijk 

gemiddelde 

Schoolnorm Streefnorm Kans 

& Kleur 

3 33  36,1  39 

4 56  62  64 

5 72  75,7  80 

6 83 86,1  90 

7 90 92,5  98 

8 -   - 
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DMT 2018, medio 

Groep  Minimumnorm Landelijk 

gemiddelde 

Schoolnorm Streefnorm Kans 

& Kleur 

3 11 13  16 

4 39 44  49 

5 58 63  69 

6 73 77  82 

7 85 89  94 

8 92 98  102 

 

DMT 2018, eind 

Groep  Minimumnorm Landelijk 

gemiddelde 

Schoolnorm Streefnorm Kans 

& Kleur 

3 19 23  27 

4 44 48  55 

5 64 68  73 

6 77 82  87 

7 88 93  98 

 

 

Begrijpend lezen 2012, medio 

Groep  Minimumnorm Landelijk 

gemiddelde 

Schoolnorm Streefnorm Kans 

& Kleur 

3 - (e:-1,7)   

4 - 12,7; (e:18,3)   

5 25  25,4  27 

6 32  31,9  34 

7 46  44,3  48 

8 (b:52,4); 55  55,3  (b:55); 61 

 

Begrijpend lezen 3.0, medio 

Groep  Minimumnorm Landelijk 

gemiddelde 

Schoolnorm Streefnorm Kans 

& Kleur 

4 110 133,4  143 

5 151 154,3  164 

6 168 173,7  181 

7 186 189,2  198 

8     
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Begrijpend lezen 3.0, eind 

Groep  Minimumnorm Landelijk 

gemiddelde 

Schoolnorm Streefnorm Kans 

& Kleur 

4 133 138,1  147 

5 154 156,1  169 

6 173 178,0  186 

7 190 194,5  202 

8     

 

Spelling 2012, medio 

Groep  Minimumnorm Landelijk 

gemiddelde 

Schoolnorm Streefnorm Kans 

& Kleur 

3 106 107,8  110 

4 119 120,1  122 

5 125 126,7  128 

6 131 133,6  135 

7 138 139,0  141 

8 141 143,2  145 

 

Spelling 2012, eind 

Groep  Minimumnorm Landelijk 

gemiddelde 

Schoolnorm Streefnorm Kans 

& Kleur 

3 113 114,4  116 

4 119 121,5  123 

5 128 130,4  132 

6 135 137,3  139 

7 139 140,3  142 

8     

 

Voorlopige normen Spelling 3.0, medio 

Groep  Minimumnorm Landelijk 

gemiddelde 

Schoolnorm Streefnorm Kans 

& Kleur 

3 142 145,1  166 

4 231 237,0  256 

5 289 295,4  307 

6 311 316,9  328 

7 342 349  359 

8 362 366  375 
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Voorlopige normen Spelling 3.0, eind 

Groep  Minimumnorm Landelijk 

gemiddelde 

Schoolnorm Streefnorm Kans 

& Kleur 

3 191 197,8  211 

4 256 262,9  274 

5 302 310,7  321 

6 326 333,4  344 

7 351 357,0  365 

 
Woordenschat 2013, medio 

Groep  Minimumnorm Landelijk 

gemiddelde 

Schoolnorm Streefnorm Kans 

& Kleur 

3 35 37,3  46 

4 47 55,8  56 

5 59 63,8  66 

6 70 75,0  78 

7 82 86,0  90 

8  97,2   

  minimumnorm = inspectienorm, b = beginmeting 

 

Woordenschat 2013, eind 

Groep  Minimumnorm Landelijk 

gemiddelde 

Schoolnorm Streefnorm Kans 

& Kleur 

3 42 52,2  53 

4 55 59,3  63 

5 62 67,5  73 

6 73 79,5  83 

7 85 91,3  93 

8     

  minimumnorm = inspectienorm, b = beginmeting 

 

 

Woordenschat 3.0, medio 

Groep  Minimumnorm Landelijk 

gemiddelde 

Schoolnorm Streefnorm Kans 

& Kleur 

3 450   472 

4 470   489 

5 medio  485   494 

6 medio 504   518 

7 medio 519   533 

8 medio 537   548 

  minimumnorm = inspectienorm, b = beginmeting 
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Woordenschat 3.0, eind 

Groep  Minimumnorm Landelijk 

gemiddelde 

Schoolnorm Streefnorm Kans 

& Kleur 

3 450   472 

4 470   489 

5 eind 489   500 

6 eind 508   524 

7 eind 528   539 

  minimumnorm = inspectienorm, b = beginmeting 
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3.2 OVERZICHT TUSSENOPBRENGSTEN 2019-2020 
 

groep 1 2 3 4 5 6 7 8 
vak                 
Rekenen       o o x x   
Technisch DMT         o  * *   
Technisch AVI     o o o o o o 
Begrijpend             o   
Spellen           o x   
Woordenschat       o         

X = Zorgsignaal op basis van de minimumnormen 
O = Zorgsignaal op basis van de schoolnormen (op basis van Focus PO - vix <50) 

    * =   i.v.m. corona is in de groep 6 en 7 alleen bij de zorgleerlingen de DMT afgenomen. 

 

Zoals in bovenstaande tabel te zien is blijven de resultaten op het gebied van rekenen 

zwak. Met name in de bovenbouw waar ook de minimumnorm niet behaald wordt. Op het 

zorgsignaal op het gebied van rekenen wordt in hst 3.4 dieper ingegaan. 

Ook bij het tekst lezen (Technisch AVI) behalen we voor het tweede jaar op rij in alle 

leerjaren niet de schoolnorm en Kans&kleur norm. Hoewel volgend schooljaar hier niet 

onze focus op ligt, mede omdat we op het gebied van begrijpend lezen vrijwel geen 

zorgsignalen signaleren, blijven we dit wel volgen. Ook zien we dat de groepen 3 en 4 de 

schoolnorm op woordniveau (Technisch DMT) nu wel halen. 

In onderstaande tabel (zorgsignalen schooljaar 2018-2019) is af te lezen dat er in de 

groepen 6 zorgsignalen waren op het gebied van rekenen, technisch lezen en 

woordenschat op basis van de schoolnormen. Deze groepen, nu groep 7, hebben dit 

schooljaar te weinig groei doorgemaakt. Dit heeft zich vertaald in zorgscores op vrijwel 

alle vakgebieden, waarbij bij rekenen en spelling de minimumnorm niet wordt behaald. 

Ook de huidige groep 6 hebben te weinig groei doorgemaakt op het gebied van rekenen. 

Net als vorig schooljaar hebben zij de minimumnorm niet behaald. 

               
groep 1  2  3  4  5  6  7  8  

vak                          

Rekenen        0     x 0     

Technisch DMT        0 0  x          

Technisch AVI        0 0 0 0 0 0 

Begrijpend                          

Spellen              0          
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Woordenschat                 0 0    
Uit: Opbrengstenkatern schooljaar 2018-2019 

 

Vorig schooljaar signaleerden we zorg op de DMT in de groepen 3, 4 en 5. Aan het eind 

van dit schooljaar is in de groepen 6 alleen bij de zorgleerlingen de DMT afgenomen (dit 

i.v.m. met keuzes in toetsen i.v.m. met de korte toetstijd door de Corona). 

De groepen 3 en 4 behalen de schoolnorm en minimumnorm op woordniveau (DMT). Bij 

het lezen van teksten zien we ook bij de groepen 3 en 4 dat zij de schoolnorm en Kans & 

kleur norm niet halen. 

 

Verbeterpunten 
-Rekenen: Op schoolniveau scoren we het zwakst op rekenen. We blijven ons in het 

schooljaar 2020-2021 focussen op het verbeteren van de opbrengsten bij rekenen. 

Dit doen we door: 

*Inzet EDI (meer differentiatie binnen de EDI instructie),  

*Werken in niveaugroepen (beter tegemoet komen aan niveauverschillen),  

*Planmatig werken (maken van een blokplanning; vooraf toetsen en eindtoets 

evalueren),  

*Doelgericht (werken met cruciale doelen op het gebied van rekenen). 

 

Aandachtspunten: 

-Technisch lezen: Zowel op tekst- als woordniveau (m.u.v. de groepen 3 en 4 die op 

woordniveau de norm wel halen). 

-Groepen 6 en 7: De groepen 6 en 7 behalen op veel vakgebieden de schoolnorm niet. 

Bij rekenen scoren zij onder de minimumnorm. 
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3.3 OVERZICHT TECHNISCH LEZEN - TEKSTNIVEAU  
 

AVI1 

 

Tabel 3.2.1 AVI nieuw:  scores einde 
schooljaar     
  afnamemoment 

E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 M 8 

Kans & Kleur  80% 80% 85% 85% 90% 95% 

Schoolnorm 80% 85% 90% 90% 95% 95% 

Aantal lln 45 36 56 47 46 59 

Startniveau 6           

M3 8 1         

E3 15 4         

M4 7 5 2       

E4 3 6 4       

M5 4 4 8   1   

E5 1 2 6 4 1   

M6 1 4 6 3 1 1 

E6   3 9 6 2 2 

M7   2 4 2 2   

E7   4 12 9 6   

E7 plus    1 5 22 33 56 

Norm gehaald 68,89% 72,22% 75,00% 82,98% 84,78% 94,92% 

       

Schooljaar 2018-2019 75,68% 68,33% 80,00% 85,11% 86,67% 84,85% 

 

Beoordeling 

Zowel de schoolnorm als de Kans en kleur norm wordt door géén groep behaald. 

Voor een diepteanalyse zie zorgsignaal 2 (hst 3.4.3). 

 
 

 

1 De vertaling van de leestoetsen op tekstniveau naar AVI-niveaus zijn niet opgenomen in de bestuurlijke 
module van Cito en moeten door de scholen nog zelf aangeleverd worden via de rekenmodellen of het 
opbrengstenkatern.  
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3.4 DIEPTEANALYSES  
 
 
 3.4.1. Schooloverzicht alle vakken 
 

 
Focus PO - Schooloverzicht alle vakken Eind 

Op bovenstaand overzicht is te zien dat we de schoolambitie op het gebied van rekenen 

niet halen. Bij technisch lezen is er een te groot aantal leerling dat te laag scoort. 

Zorgsignaal: 

Rekenen en Wiskunde: M.u.v. leerjaar 3 zien we in alle leerjaren zorgsignalen. Leerjaar 6 

en 7 behaalt de minimumnorm niet. 

Technisch lezen: Vanaf groep 5 zijn er zorgsignalen op de DMT. Op tekstniveau zijn er 

zorgsignalen in alle leerjaren. Zowel de schoolnorm als de Kans&Kleur norm wordt niet 

behaald. 

Groepen 6 en 7: Leerjaren 3 t/m 5 behalen de schoolambities passende bij de 

schoolweging. De huidige groepen 6 en 7 behalen op de vakgebieden rekenen, spellen en 

technisch lezen de schoolnorm niet. Groep 7 ook niet op het gebied van begrijpend lezen. 
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3.4.2. Zorgsignaal 1: Rekenen en Wiskunde 

 

Op onderstaand overzicht is te zien dat we op schoolniveau de schoolambitie wederom 

net niet halen. Midden 2019-2020 zijn we van een vix 49 gegaan (E1819 – vix 48); eind 

2019-2020 zijn we weer teruggezakt naar een vix 47. 

 

Focus PO - Historisch schooloverzicht Rekenen en Wiskunde 

Wanneer we dit per leerjaar bekijken, zie onderstaand overzicht, zien we dat de groepen 

3 t/m 5 de bovengrens (20% van de leerlingen met een I-score) behaalt. De groepen 4 

en 5 hebben nog wel een te hoog percentage leerlingen met een V-score. Hierdoor 

behalen zij de schoolnorm (vix 50) niet. De opbrengsten van leerjaar 6 en 7 liggen ruim 

onder de schoolopbrengsten en de schoolambitie. Zij behalen de minimumnorm niet. 
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 Focus PO - Schooloverzicht Rekenen en wiskunde alle leerjaren 

 

 
Focus PO - Schooloverzicht Rekenen en Wiskunde alle groepen Eind 

De opbrengsten van de groepen 5 liggen onder de schoolnorm. Op onderstaand overzicht 

is de historie van de leerlingen van leerjaar 5 weergegeven. 
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Focus PO – Historisch leerjaaroverzicht RW leerjaar 5 

Vanuit de opbrengsten van vorig schooljaar werd leerjaar 5 als aandachtspunt gezien. De 

historie liet zien dat zij al twee jaar op de eindmeting ver onder het landelijk gemiddelde 

scoren. Het huidige schooljaar zijn de leerkrachten met de actiepunten aan de slag 

gegaan. Deze actiepunten waren:  

-Voor het plannen van het leerstofaanbod (de lessen) het niveau van de leerlingen in 

kaart brengen, zodat aangesloten kan worden bij het ontwikkelingsniveau van de 

leerlingen. 

-Cruciale leerdoelen bespreken die de komende periode aan bod komen. 

-Omgaan met verschillen binnen EDI. 

-Kinderen gebruik laten maken van materialen en kladpapier. 

De leerkrachten van groep 5 hebben hier vorm aan gegeven door de drie groepen 5 te 

verdelen over drie groepen. Voorafgaand aan de indeling werd de bloktoets afgenomen, 

zodat zij op basis van de aangeboden doelen een indeling konden maken op het huidige 

ontwikkelingsniveau. In elke groep (instructieafhankelijk, basis, plus) werden dezelfde 

doelen behandeld, maar op een ander niveau. Waarbij in de ene groep de leerlingen nog 

meer bij de hand werden genomen middels verlengde instructie, stappenplannen en 

materialen werden in een andere groep de leerlingen na een verkorte instructie aan het 

werk gezet met verrijkende opdrachten. De goede samenwerking en opzet van de 

niveaugroep heeft ervoor gezorgd dat de opbrengsten de op de middenmeting zijn 

gestegen van een vix 50 naar 52. Waarbij zichtbaar is dat de zwakst scorende leerlingen 

enorm gegroeid zijn (vix 29 > 37).  
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Waarschijnlijk door de Corona, en daardoor het ontbreken van aansturing, oefening en 

begeleiding, is leerjaar 5 op de eindmeting teruggezakt naar een vix van 47 (= onder het 

landelijk gemiddelde van 50). Volgend schooljaar in groep 6 worden de niveaugroepen 

voortgezet. Omdat van de drie groep 5 twee groepen zes worden samengesteld is er 

extra formatie voor deze groepen, zodat zij toch op de meeste dagen in niveaugroepen 

kunnen werken. We hopen dat zij dan weer een mooie groei kunnen laten zien. 

 

Zowel van leerjaar 6 als 7 liggen de groepsopbrengsten onder de schoolambitie en zitten 

ver onder de minimumnorm. In onderstaand overzicht is de historie van de leerlingen 

van leerjaar 6 te zien. Groep 6a scoort op de middenmeting boven het landelijk 

gemiddelde en heeft daarmee een mooie groei laten zien (vix 52). Helaas zijn de 

leerlingen van beide groepen op de eindmeting teruggezakt (vix 42). 

 

Focus PO - Historisch overzicht RW - leerjaar 6 

Ook leerjaar 7 behaalt de minimumnorm niet. Op onderstaand overzicht is te zien dat de 

leerlingen vanaf groep 5 in groep 6 een mooie groei aan het doormaken waren. Op het 

overzicht is af te lezen dat op de middenmeting de leerlingen van groep 7 zijn 

teruggezakt. In de tweede helft van het schooljaar hebben de leerlingen wel weer groei 

laten zien. 
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Overige vakgebieden leerjaar 6 en 7 

Zoals is hoofdstuk 1 reeds is besproken bij verwachte eindopbrengsten schooljaar 2020-

2021 zijn de huidige groepen 6 en 7 zwak. In onderstaande overzichten is dit inzichtelijk 

gemaakt m.b.t. de verschillende vakgebieden. 

 

 

 

Focus PO - Leerjaaroverzicht alle vakken - leerjaar 6 laatste meetmoment 
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Focus PO - Leerjaaroverzicht alle vakken - leerjaar 7 laatste meetmoment 

 

Conclusie: 

De huidige groepen 6 en 7 laten onvoldoende opbrengsten zien op meerdere 

vakgebieden. De groepen daar onder, groep 3 t/m 5, hebben hogere groepsopbrengsten 

en behalen over het algemeen de gestelde schoolambitie. Een argument hiervoor zou 

kunnen zijn dat deze leerlingen al vanaf groep 3 of 4 profiteren van de ingezette 

veranderingen; EDI instructies, meer differentiatie, Taakspel, in tegenstelling tot de 

leerlingen vanaf groep 5 of 6 hiermee kennis hebben gemaakt.  

 

Verbeterpunten: 

-De leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan volgend schooljaar in niveaugroepen werken. 

Hierdoor denken we beter tegemoet te kunnen komen aan verschillen. Een belangrijk 

aandachtspunt hierbij is het omgaan met verschillen (onderwijsbehoeften) binnen de 

EDI-instructie. 

-Planmatig werken: 

Werken met blokplanningen gebaseerd op de halfjaarlijkse doelen. 

Hierbij laten we ons leiden door het principe Opbrengstgericht Passend Onderwijs met 

haar 4 waarborgen: 

•Het onderwijsplan met als bijlage de cruciale leerdoelen; zo werken wij op Het 

Zuiderpad planmatig aan het rekenonderwijs,  

•Het schooloverzicht; de resultaten van de school (FOCUS-PO) 
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•Het groepsoverzicht; welke vaardigheidsgroei hebben de leerlingen doorgemaakt, welke 

doelen beheersen zij en hoe is hun betrokkenheid. Op basis van deze drie criteria wordt 

2x per schooljaar een analyse gemaakt en het plan van aanpak bijgesteld. 

•De schoolbespreking; een tweejaarlijks teambreed overleg waarin de opbrengsten 

worden besproken en een de schoolbrede aanpak en groepsinterventies worden 

besproken. 

-Voor elke niveaugroep worden doelen opgesteld. Op welke doelen sturen we? Welke 

doelen moeten midden en eind van het schooljaar behaald worden. In de bovenbouw 

kunnen voor de verschillende niveaugroepen andere keuzes in gemaakt worden. Bij de 

ene groep stuur je op beheersing 1F en bij een andere groep op 2F. 

-De intern begeleider en directie zullen volgend schooljaar nauw bij het proces van 

planmatig werken betrokken blijven.  

 

 

3.4.3 Zorgsignaal 2: Technisch lezen 

 

 

Figuur 1Schooloverzicht technisch lezen - alle leerjaren 

Op bovenstaand overzicht is te zien dat de groepen 3 en 4 de schoolnorm op 

woordniveau (Technisch DMT) behalen. De groepen 5 behalen niet de schoolnorm, maar 

scoren wel boven de minimumnorm. I.v.m. Covid-19 is in de groepen 6 en 7 alleen bij 

leerlingen met een IV- of V-score de DMT afgenomen. Op de middenmeting in jan/febr  

hebben de leerlingen uit groep 6a, 7a en 7b een mooie groei laten zien met een 
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gemiddelde boven de schoolnorm (vix 50). Alleen groep 6b zat daar nog net onder (vix 

48). Op onderstaand overzicht is het historisch overzicht van leerjaar 6 te zien. De 

leerlingen hebben een mooie groei laten zien. Met name de zwakke lezers hebben een 

mooie groei laten zien. Met een vix van 48 behalen zij nog net de schoolnorm niet. 

 

Focus PO - Historisch leerjaaroverzicht technisch lezen - leerjaar 6 middenmeting 

Op onderstaand overzicht is het historisch overzicht van leerjaar 7 te zien. Eind groep 6 

zaten de leerling gemiddeld ruim boven de schoolnorm (vix 61). Midden groep 7 zijn de 

leerlingen wel wat teruggezakt (vix 58), maar nog steeds boven de schoolnorm. 

 

Focus PO -Historisch leerjaaroverzicht technisch lezen - leerjaar 7 middenmeting 
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Op woordniveau is er op schoolniveau duidelijk vooruitgang zichtbaar. Vooral vanuit de 

lagere groepen (3 en 4) zijn de groepsgemiddelden op niveau. Dit schoolschool hebben 

we hier op ingespeeld door de LIST groepen met lage AVI niveaus niet te groot te 

maken. Wat een betere basis vormt voor de hogere groepen. 

 

Op tekstniveau (AVI) zien we echter steeds meer groepen die de schoolnorm niet 

behalen ( zie tabel 3.2.1). Covid-19 heeft er met name in de groepen 3 en 4 voor 

gezorgd dat een laag percentage de schoolnorm heeft behaald. Deze leerlingen zitten 

nog volop in het aanvankelijk leesproces en hebben door het thuisonderwijs te weinig 

leeskilometers onder begeleiding kunnen maken. Voor deze groepen is het van belang 

aan het begin van volgend schooljaar extra in te zetten op het leesonderwijs. 

 

In het schooljaar 2018-2019 is er voor het eerst schoolbreed gewerkt met LIST. De 

vraag is ook of er voldoende aandacht is voor onderlinge verschillen binnen een 

niveaugroep. Hoewel de leerlingen allemaal op eenzelfde AVI-niveau lezen, zijn zij 

toch onder te verdelen in drie groepen:  

•Een groep leerlingen die op niveau leest en dus de normale leesontwikkeling doorloopt,  

•Een groep leerlingen die het leesproces versnelt doorloopt; de betere lezers,  

•Een groep leerling met een vertraagd leesproces; zij lopen achter ten opzichte van hun 

leeftijdsgenootjes.  

Hoe kunnen wij omgaan met deze verschillen binnen de niveaugroep? Wat zijn de 

onderwijsbehoeften van de verschillende leerlingen en welke interventies horen 

daarbij? Daarbij ook aandacht voor de radende- en/of spellende lezer.  

 

Hoewel volgend schooljaar hier niet onze eerste prioriteit ligt, mede omdat we op het 

gebied van begrijpend lezen vrijwel geen zorgsignalen signaleren, blijven we dit wel 

volgen. Wanneer volgend schooljaar opnieuw door veel groepen de schoolnorm niet 

behaald wordt, zullen we moeten gaan onderzoeken welke interventies we kunnen gaan 

inzetten. Dit zullen we meenemen in de schoolbespreking. 
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Figuur 2Overzicht alle leerjaren begrijpend lezen 

 

 

  
Actiepunten op schoolniveau:  

-Omgaan met verschillen binnen de LIST niveaugroep (bv indelen in verlengde 

instructiegroep, basisgroep, plusgroep).  

-Extra leestijd/instructie inplannen voor zwakke lezers.  

-Aandacht voor het analyseren (Bv. tijdens met meeluisteren met een leerling). Waar 

loopt deze leerling tegenaan? Welke strategieën worden nog onvoldoende beheerst? Is 

het een radende- of spellende lezer; welke interventies moeten worden ingezet?  

-Indelen van de leerlingen in LIST groepen ter sprake brengen. Wanneer een leerling qua 

leestempo een tekst niet op beheersingsniveau leest, kan deze leerling misschien wel een 

LIST groep hoger. 
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HOOFDSTUK 4 SPECIFIEKE BEHOEFTEN 

 

4.1 RICHTLIJNEN KANS & KLEUR  
 

Kans & Kleur ziet groepsplannen als een middel om binnen passend onderwijs de basisondersteuning vorm te 

geven. Zoals beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel Kans & Kleur (2017) maken groepsplannen2 deel 

uit van de goede interne ondersteuningsstructuur en het opbrengst- en handelingsgericht werken, zoals die 

samenkomen in handelingsgericht werken.  

De basisprincipes van handelingsgericht werken bieden het kader voor het werken met groepsplannen.  

Binnen Kans & Kleur gelden de volgende kaders voor handelingsgericht werken: 

 Door handelingsgericht werken delen groepsleerkrachten, intern begeleider en schoolleiding de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor passend onderwijs en waarborgen zij dat het niet afhankelijk is 

van de leerkracht die toevallig in de betreffende groep staat of leerlingen passend onderwijs krijgen; 

 Door handelingsgericht werken concretiseren scholen de planmatige (plan – do – check – act) wijze 

waarop zij de invulling van het onderwijs aanpassen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften 

van leerlingen, zowel op groeps- als op leerlingniveau; 

 Door handelingsgericht werken stellen groepsleerkrachten voor iedere onderwijsperiode concrete 

onderwijsdoelen vast. Uitgangspunt hierbij is convergente differentiatie. Leerkrachten passen instructie, 

oefening en leertijd aan aan  

o de vorderingen van leerlingen (nauwkeurig gemonitord met observaties, methodegebonden 

toetsen en leerlingvolgsysteemtoetsen), 

o de hiaten en de oorzaken ervan (zorgvuldig geanalyseerd, zodat bekend is waar de extra 

instructie, ondersteuning en leertijd op gericht is) en  

o de effecten van aanbod en ondersteuning (per leerling geëvalueerd op proces en product).  

 

Leerkrachten bepalen in samenspraak met de intern begeleider of er ondersteuning nodig is. De ondersteuning 

wordt in de eigen groep gegeven bij voorkeur door de eigen leerkracht.  

Bij dit planmatig afstemmen van het onderwijs op de ontwikkeling van leerlingen hoort, dat de concretisering 

van en aanpassingen in het onderwijsaanbod en de evaluaties van de geboden ondersteuning schriftelijk zijn 

vastgelegd. Hiertoe stellen leerkrachten groepsplannen op. Wanneer de school ervoor kiest om voor leerlingen 

met ernstige leerproblemen de groepsdoelen los te laten en de leerling een eigen leerlijn te laten volgen, 

stellen leerkrachten en intern begeleider een individueel handelingsplan en ontwikkelingsperspectief op. 

 

Binnen Kans & Kleur gelden de volgende kwaliteitscriteria voor individuele handelingsplannen: 

 Doelen zijn smart geformuleerd in vaardigheidscores 

 Beschermende en belemmerende factoren zijn in beeld gebracht 

 

2 Groepsplannen kunnen ook unitplannen, onderwijsplannen of anders genoemd worden 
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 Aanwijzingen voor het handelen van de leerkracht 

 Aanwijzingen voor instructie 

 Ondertekend door ouders 

 Geëvalueerd op proces en resultaat 

 

4.2 OVERZICHTEN SPECIFIEKE BEHOEFTEN  
 

4A Basisondersteuning 
 

Tabel 4.1: Zelfbeoordeling veilig en voorspelbaar pedagogisch klimaat   
    Score 

1 Door de hele school gelden dezelfde regels en afspraken.  3 
2 De regels en afspraken worden door alle medewerkers consequent gehanteerd.  2 
3 De leerling kent de regels en afspraken.  3 
4 De schooldag heeft een vaste, voorspelbare structuur.  3 
5 De leerling kent het teken om stil te worden en dit wordt door alle leerkrachten consequent gehanteerd.  2 
6 De leerling wordt door de leerkracht bij aanvang van de schooldag gezien.  3 
7 De leerkracht noemt de leerling bij zijn naam.  3 
8 De leerkracht geeft gerichte en expliciete complimenten aan de leerling.   2 
9 De leerkracht corrigeert de leerling van dichtbij.  2 

10 De leerkracht brengt onderwijsbehoeften van leerlingen in kaart en stemt zijn handelen hierop af.   2 
11 De leerkracht spreekt zijn vertrouwen uit in de ontwikkeling van leerlingen.   2 
12 De leerkracht is beschikbaar voor leerlingen.  3 
13 De leerkracht doet wat hij zegt dat hij zal doen.   2 
14 De leerkracht draagt zorg voor een goed voorbereide les en het benodigde lesmateriaal.  3 
15 De leerkracht maakt tijdens instructies gebruik van activerende werkvormen.   2 
16 De leerkracht geeft vooraf duidelijkheid over tijd, plaats en criteria m.b.t. opdrachten.  3 
17 De leerkracht benoemt vooraf expliciet wat er van leerlingen vewacht wordt.   2 
18 De leerkracht reflecteert na afloop van de activiteit met leerlingen op gedrag en omgang met elkaar.   2 
19 De leerkracht reflecteert na afloop van de activiteit met de leerlingen op werkhouding en resultaat.  2 
20 Alle medewerkers van de school dragen zorg voor een opgeruimde en geordende omgeving.  3 
21 De muren in de lokalen ogen rustig.  3 
22 Materialen en spullen hebben een vaste plaats in het lokaal en de school.   3 

 1 = niet aanwezig; 2 = in ontwikkeling; 3 = gerealiseerd   
       
       
Tabel 4.2: Aantal groepsplannen in schooljaar  
Groep  Aantal  Vakken* Aantal dat voldoet  Criterium(a) Percentage 
  GHP   aan K&K-kader dat ontbreekt    

1         #DEEL/0! 
2         #DEEL/0! 
3         #DEEL/0! 
4         #DEEL/0! 
5         #DEEL/0! 
6         #DEEL/0! 
7         #DEEL/0! 
8         #DEEL/0! 

Totaal  0     0   #DEEL/0! 

 
BG= Beginnende Geletterdheid; FB = Fonologisch Bewustzijn; TL = Technisch Lezen; BL = Begrijpend 
Lezen;   

 Sp = Spelling; Ws = Woordenschat; Rek = Rekenen; Ped = Pedagogisch groepsplan 
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Tabel 4.3: Aantal individuele toevoegingen aan het groepsplan of individueel handelingsplan 
  Aantal  Aantal  Criterium(a)    
Groep  Opgesteld voldoet dat ontbreekt Percentage  

1       #DEEL/0!  
2       #DEEL/0!  
3       #DEEL/0!  
4       #DEEL/0!  
5       #DEEL/0!  
6       #DEEL/0!  
7       #DEEL/0!  
8       #DEEL/0!  

Totaal  0 0   #DEEL/0!  
       
Tabel 4.4: Aantal leerlingen waar op basis van een passend perspectief doelen zijn losgelaten 
    Aanpassingen      
  Totaal aantal Aantal lln op basis      
Groep  lln per 1 juli  passend perspectief  Percentage    

1 54   0%    
2 36   0%    
3 45   0%    
4 36   0%    
5 56 2 4%    
6 47 1 2%    
7 46 2 4%    
8 59 1 2%    

Totaal  379 6 2%    
       
       
Tabels 4.5: Aantal leerlingen waarvoor een orthopedagoog is geconsulteerd  
  Totaal lln        
Groep  per 1 juli Consultatie Percentage     

1 54   0%    
2 36 2 6%    
3 45 4 9%    
4 36 1 3%    
5 56 1 2%    
6 47 1 2%    
7 46   0%    
8 59 1 2%    

Totaal  379 10 3%    
       
Tabel 4.6: Aantal leerlingen waar  schoolmaatschappelijk werk bij betrokken is  
           
Groep  Totaal lln SMW Percentage     

1 54 1 2%    
2 36 1 3%    
3 45 1 2%    
4 36 1 3%    
5 56 2 4%    
6 47 4 9%    
7 46 2 4%    
8 59 2 3%    

Totaal  379 14 4%    
       
Tabel 4.7: Aantal leerlingen besproken in een multidisciplinair overleg   
           
Groep  Totaal lln MDO Percentage     

1 54   0%    
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2 36   0%    
3 45   0%    
4 36   0%    
5 56   0%    
6 47 1 2%    
7 46   0%    
8 59 1 2%    

Totaal  379 2 1%    
       

 

4.a Passend Onderwijs, Extra ondersteuning  
         
Tabel 4.8: Aantal leerlingen met eigen 
leerlijn       

    
Eigen 

leerlijn         

  Totaal aantal Eigen leerlijn        

Groep  lln per 1 juli  Aantal 
 
Percentage      

1 54   0%      
2 36   0%      
3 45   0%      
4 36   0%      
5 56 2 4%      
6 47 1 2%      
7 46 2 4%      
8 59 1 2%      

Totaal  379 6 2%      
         
         
Tabel 4.9: Aantal leerlingen met ontwikkelingsperspectief (OPP)    

  Totaal  
Binnen 
uitstroom- 

Naar 
beneden   

Naar 
boven  Totaal  Percentage    

Groep  aantal lln prognose  bijgesteld  bijgesteld  OPP OPP   
1 54       0 #DEEL/0!   
2 36       0 #DEEL/0!   
3 45       0 #DEEL/0!   
4 36       0 #DEEL/0!   
5 56 2     2 100%   
6 47     1 1 100%   
7 46 1 1   2 50%   
8 59 1     1 100%   

Totaal  379 4 1 1 6 83%   
         
         
Tabel 4.10: Aantal arrangementen    

Groep  Totaal  Individuele  Groep 
Leerling 
en  Individuele  Team Totaal  

Doelen 
groten- 

  aantal lln 
leerlingen = 
1 

Leerlingen 
> 1 Leerkracht 

Leerkracht 
= 1   Arrangementen 

deels 
behaald  

1 54           0   
2 36 1         1 1 
3 45     1     1   
4 36           0   
5 56           0   
6 47 1         1 1 
7 46   1       1 1 
8 59           0   

Totaal  379 2 1 1 0 0 4 3 
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        75% 
 

4.b Verwijzing naar SBO en SO 
 

Tabel 4.11: Aantal verzilverde toelaatbaarheidsverklaringen SBO (voorheen verwijzingen)  

  
2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 Subtotaal 

leerlingaantal  597 611 531 521 475 440 425 380 497,5 

groep 1               1 1 

groep 2   1           1 2 

groep 3     1         2 3 

groep 4                 0 

groep 5             2   2 

groep 6                 0 

groep 7             1   1 

     Totaal aantal verwijzingen SBO 1 jaar 4 

     Totaal aantal verwijzingen SBO 8 jaar 9 

     Verwijzingspercentage SBO 1,8% 
 

 

Tabel 4.12: Aantal terugplaatsingen vanuit het SBO 
  2017-2018 2018-2019 2019-2020   
Groep 1       0 
Groep 2       0 
Groep 3       0 
Groep 4       0 
Groep 5       0 
Groep 6       0 
Groep 7       0 
Groep 8       0 
Totaal  0 0 0 0 

     
Gecorrigeerd verwijzingspercentage SBO 1,8% 

 

 

Tabel 4.13: Aantal verzilverde toelaatbaarheidsverklaringen SO (voorheen plaatsingen)   

  
2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

Subtotaa
l 

leerlingaanta
l  597 611 531 521 475 440 425 380 497,5 
groep 1             2   2 
groep 2   1             1 
groep 3     1       1   2 
groep 4                  0 
groep 5                 0 
groep 6                 0 
groep 7                 0 

     Totaal aantal verwijzingen SO 1 jaar 0 

     Totaal aantal verwijzingen SO 8 jaar 5 

     Verwijzingspercentage SO 1,0% 
 

Tabel 4.14: Aantal terugplaatsingen vanuit het SO   
  2017-2018 2018-2019 2019-2020   
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Groep 1       0 
Groep 2       0 
Groep 3       0 
Groep 4       0 
Groep 5       0 
Groep 6     1 1 
Groep 7       0 
Groep 8       0 
Totaal  0 0 1 1 

     
Gecorrigeerd verwijzingspercentage SO 0,8% 

 

Tabel 4.15: Verwijzing naar SO 1 en 2        

  
2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 2017-2018 

2018-
2019 

2019-
2020 Subtotaal 

leerlingaantal  611 531 521 475 440 440 425 380 401,5 
SO 1                 0 
SO 2                 0 

       Totaal  0  
          

      
Verwijzingspercentage 

SO 1 en 2   0%  
 

 

4.3 RISICOANALYSE 
 

Beoordeling en analyse 

 

Middels Opbrengstgericht Passend Onderwijs proberen we de basisondersteuning verder 

te versterken. Het Zuiderpad was de afgelopen twee schooljaren groepsplanloos. Dit 

schooljaar hebben de intern begeleider en een leerkracht van groep de masterclass 

gevolgd. Na een presentatie aan het team is besloten deze werkwijze in school te 

integreren, dit in plaats van groepsplannen. Volgend schooljaar zal ook de teamleider en 

twee leerkrachten de materclass gaan volgen. 

Bij Opbrengstgericht Passend Onderwijs werk je planmatig; vier waarborgen staan hierbij 

centraal. 

1. Het onderwijsplan met als bijlage de cruciale leerdoelen; 

In het onderwijsplan staan onze afspraken betreffende een bepaald vakgebied 

omschreven. Hierin staat ook bv op welke wijze wij onze instructie verzorgen en 

hoe wij differentiëren. Hoe gaan wij om met verschillen binnen een groep. Dit zijn 

schoolbrede afspraken. 

2. Het schooloverzicht;  
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Met de tool FOCUS-PO kunnen wij onze resultaten op een overzichtelijke manier 

inzien. Hebben wij onze schoolambitie gehaald, etc. 

3. Het groepsoverzicht;  

Op het groepsoverzicht staat welke vaardigheidsgroei de leerlingen hebben 

doorgemaakt, welke doelen zij beheersen en hoe hun betrokkenheid is. Op basis 

van deze drie criteria wordt 2x per schooljaar een analyse gemaakt en het plan 

van aanpak bijgesteld. 

4. De schoolbespreking;  

Tweejaarlijks is een teambreed overleg waarin de opbrengsten worden besproken 

en de schoolbrede aanpak en groepsinterventies worden besproken. 

Op dit moment hebben we een onderwijsplan voor rekenen. Wanneer we deze op orde 

hebben gaan we ook voor andere vakgebieden een onderwijsplan opstellen. Het werken 

vanuit leerlijnen zit in deze aanpak verweven. Hoewel leerkrachten dit soms nog lastig 

vinden zijn zij steeds beter is staat om keuzes te maken in het aanbieden van doelen.  

 

Het pedagogisch overzicht (een digitaal document op sharepoint) hebben we dit 

schooljaar vervangen door notities in Parnassys. Leerkrachten hebben van alle leerlingen 

aangegeven wat stimulerende factoren en belemmerende factoren zijn. Van daaruit 

hebben zij de onderwijsbehoeften van de leerling op didactisch en sociaal emotioneel 

gebied geformuleerd. De groepskaart op Parnassys zal steeds belangrijker worden. Op 

deze kaart is in één oogopslag alle informatie betreffende een leerling te zien en zal dus 

bij vragen direct geraadpleegd moeten worden. Ook voor een goede overdracht zijn deze 

notities van belang. Samen met het groepsoverzicht vanuit Focus PO zorgt dit voor een 

mooie basis waar we vanuit werken. 

 

Het extern zorgteam waar de schoolondersteuner van het CPO en de 

schoolmaatschappelijk werker vanuit het Sociaal wijkteam aan deel neemt verloopt 

soepel. We hebben korte lijntjes met elkaar. De leerlingen die besproken zijn met SMW 

liepen uiteen van dyslexieaanvragen, SOVA training (Rots en water) tot inschakelen van 

ondersteuning in de thuissituatie. Er heeft 3 keer een MDO plaatsgevonden; vaak met 

een externe hulpverlener zoals bv Karakter.  

 

Sinds de invoering van passend onderwijs zijn de verschillen in de groepen toegenomen. 

Een knelpunt is dat mede door ons klassikale systeem de leerkrachten het gevoel hebben 

niet voldoende te kunnen afstemmen op deze verschillen. Mede door het werken met 
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niveaugroepen (plus inzet extra formatie) kunnen leerkrachten steeds beter tegemoet 

komen aan deze verschillen. Leerkrachten geven aan dat ze dit soms nog best wel lastig 

vinden, met name om tegemoet te komen aan leerlingen die wat extra’s nodig hebben. 

Leerkrachten zijn sneller geneigd om de leerlingen te helpen die verlengde instructie 

nodig hebben. De leerkracht van de plusklas ondersteunt leerkrachten op het gebied van 

verrijking en verdieping.  

 

Dit schooljaar zijn er percentueel (i.v.m. Covid-19) weinig aanvragen voor  

arrangementen geweest. Dit komt ook omdat de basisondersteuning steeds steviger  

wordt, op didactisch- en pedagogisch gebied, en er ruimte in de formatie is om  

leerlingen extra te ondersteunen. Ook bv middels gesprekjes met leerlingen. 

Op school zijn er 7 leerlingen met een eigen leerlijn. Vaak alleen op het gebied van  

rekenen, soms nog voor een tweede vak. De organisatie en verantwoording rondom  

een OPP moet volgend schooljaar nog wel verbeterd worden. Aan welke doelen wordt  

er gewerkt, hoe wordt er gecommuniceerd met ouders etc. 

Dit schooljaar hebben drie leerlingen een TLV toegekend gekregen voor het sbo. Bij  

twee leerlingen waren de onderwijsbehoeften zo specifiek dat wij daar als school  

onvoldoend aan tegemoet konden komen. Bij de derde leerling was sprake van  

zorgbehoeften op het gebied van zindelijkheidsproblematiek voortkomend uit  

prikkelverwerkingsproblemen vanuit ASS en ADHD. 

 

Ook is in december een terugplaatsing geweest van een leerling van SO2 (De Taalster) in 

groep 6. Hoewel we in eerste instantie wat huiverig waren, is de terugplaatsing zeer 

goed verlopen en zit de leerling echt op haar plek. 

 

Verbeterpunten: 

-Werkwijze OPP 

-Teamleren: observatie bij elkaar (op het gebied van differentiatie e.d.) 

-Werkwijze niveaugroepen 
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HOOFDSTUK 5 DOORSTROMING  

 

5.1 OVERZICHTEN DOORSTROMING  
Tabel 5.1 Percentage leerlingen van 12 jaar of ouder op 1 okt (norm < 
5%)  
Jaar  Aantal lln Aantal lln  Percentage    
    >12 jaar      
2017-2018 0   #DEEL/0!    
2018-2019 395 12 3%    
2019-2020 362 6 2%    

 
Tabel 5.2a Verlenging  (inspectie norm < 12 %) per 1 oktober 
Jaar Aantal lln Aantal  lln Aantal  % 
  groep 3  > 7 jaar zittenblijvers groep 3     
2017-2018       #DEEL/0! 
2018-2019 36 2 1 3% 
2019-2020 45 1 1 0% 

 
Tabel 5.2b Verlenging  leerlingen VVE-indicatie (inspectie norm < 12 %) 
per 1 oktober  
Jaar Aantal VVE-lln Aantal  VVE-lln Aantal VVE-lln die zijn %  
  groep 3  > 7 jaar blijven zitten groep 3      
2017-2018       #DEEL/0!  
2018-2019 36 2 1 3%  
2019-2020 45 0 0 0%  

 
 
Tabel 5.3 Zittenblijven groep 1 t/m 8 in juli van het 
schooljaar (inspectie norm < 3 %)      

Jaar 
Aantal 
lln 

Groep 
1/2 

Groep 
3 

Groep 
4 

Groep 
5 

Groep 
6 

Groep 
7 

Groep 
8  Totaal  % over  

% 
over 

                  zittenblijven 1 jaar 2 jaar  
2017-
2018 0               0 #DEEL/0!   
2018-
2019 395 1 1 1         2 0,5% 0,5% 
2019-
2020 362 5 2 1         3 0,8% 0,7% 

 

5.2 RISICOANALYSE 
 

Beoordeling en analyse 
 

Het blijft noodzakelijk om een besluit tot een doublure of verlenging van de 

kleuterperiode goed onderbouwd te nemen. Ook dit schooljaar heeft er weer een 

leerlingbespreking plaats gevonden waarin alle twijfelleerlingen zijn besproken. Enkel een 
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didactische achterstand is geen reden. Het samen bespreken van een leerling is zeer 

waardevol. 

In groep 2 verlengen 5 leerlingen. Drie leerlingen zijn van eind december 

(herfstleerlingen). Deze leerlingen zijn destijds allemaal na de kerstvakantie gestart. In 

groep 1 hebben zij echt nog moeten wennen (met name met betrekking tot het 

functioneren in een groep), kwamen nog niet aan leren toe. Bij drie van de vijf leerlingen 

is door ouders zelf hulp ingeschakeld gericht op het gedrag.  

 

 
Verbeterpunten 

-Een aantal leerkrachten denkt nog in doublure als oplossing om een didactisch 

achterstand in te halen. Het blijft belangrijk om na te denken over het effect van 

doubleren op de lange termijn. 
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HOOFDSTUK 6 SCHOOLADVIES VO 

 

6.1 OVERZICHTEN SCHOOLADVIES VO 
 

Tabel 6.1: Besluit 
schooladvies  

  
            

  Hoeveel professionals zijn betrokken bij het 
vaststellen van het schooladvies?          

  Welke professionals zijn betrokken bij het vaststellen 
van het schooladvies? 

Leerkracht groep 8, leerkracht groep 7, intern 
begeleider,  directeur, anders 

  Wie is eindverantwoordelijk voor het vaststellen van 
het schooladvies? 

Leerkracht groep 8, leerkracht groep 7, intern 
begeleider,  directeur, anders 

  Wie is eindverantwoordelijk voor het bijstellen van het 
schooladvies? 

Leerkracht groep 8, leerkracht groep 7, intern 
begeleider,  directeur, anders 

 

Tabel 6.2: Definitieve adviezen 
VO            
Schooljaar  VSO  PrO VMBO VMBO VMBO VMBO VMBO VMBO  HAVO HAVO/ VWO Totaal  
      Basis Kader/ Kader Kader/ TL TL/   VWO     
        Basis   TL   HAVO         
2017-2018                       0 
2018-2019 0 0 3 5 12 13 4 8 5 4 12 66 

2019-2020 0 0 2 5 6 9 6 5 7 3 16 59 
 

Tabel 6.3 Bijgestelde adviezen op basis van de 
Eindtoets         
Bijgesteld advies → VSO  PrO VMBO VMBO VMBO VMBO VMBO VMBO  HAVO HAVO/ VWO Totaal  

      Basis Kader/ Kader Kader/ TL TL/   VWO     

Oorspronkelijk ↓       Basis   TL   HAVO         

VSO                       0 

Pro                       0 

VMBO Basis                       0 

VMBO Basis/Kader                       0 

VMBO Kader                        0 

VMBO Kader/TL                       0 

VMBO TL                      0 

VMBO TL/HAVO                       0 

HAVO                       0 

HAVO/VWO                       0 

VWO                       0 

Totaal  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Omdat er dit schooljaar geen eindtoets is geweest is op basis daarvan geen advies 

bijgesteld. Er is wel 1 advies bijgesteld (van VMBO TL > TL/HAVO) op basis van wat deze 

leerling van november (Cito toets B8) tot maart heeft laten zien. 
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Twee ouders hebben een gesprek aangevraagd omdat zij toch graag het advies naar 

boven bijgesteld wilden zien. Zoals landelijk afgesproken hebben we bij deze ouders 

aangegeven dat het VO deze leerlingen goed gaat volgen. 

 

Tabel 6.4 Vervroegde 
uitstroom naar VO      
Schooljaar  VSO Pro VMBO VWO Gym. Totaal 
2017-2018           0 
2018-2019     1     1 
2019-2020           0 

 

 

6.2 Risicoanalyse 
 

Beoordeling 
 

Het Zuiderpad heeft een gemiddelde schoolweging (30,3). Een passende uitstroom 

hierbij, volgens Opbrengstgericht Passend Onderwijs, is dat 80% van de leerlingen 

uitstroomt naar VMBO KB of hoger, waarvan 20% naar het VWO. 

Dit schooljaar stroomt 88% van de leerlingen naar VMBO KB of hoger en 27% naar het 

VWO. De leerlingen met een dubbeladvies (basis/kader of havo/vwo) zijn bij de laagste 

uitstroom meegeteld. Dit schooljaar stromen de leerlingen dus hoger uit dan je zou 

mogen verwachten bij de schoolweging (leerlingpopulatie). 

 

Schoolniveau 

-Volgen van de leerlingen op het VO. Waar staan de leerlingen na twee en drie jaar op 

het VO. 

-I.v.m. Covid-19 zijn er geen adviezen aangepast n.a.v. de eindtoets. Het is aan de VO 

school deze leerlingen goed te volgen en leerlingen eventueel door te laten stromen. Als 

school is het interessant ook deze ontwikkeling te volgen (terugkoppeling?). 

-Dit schooljaar hebben we opnieuw het protocol besproken met de leerkrachten van 

groep 6 t/m 8 en op enkele punten aangepast. Vanaf volgend schooljaar worden ook de 

leerlingen van groep 7 uitgenodigd bij het bespreken van het voorlopig advies in februari. 

Dit met als doel de leerling meer verantwoordelijkheid te geven en planmatig aan een 

doel te kunnen werken (school-ouders-leerling). 

 


