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ALGEMEEN 
Schooljaar 2016-2076 is een jaar geweest met 
veel positieve momenten. Zowel bij hoogte- 
als bij dieptepunten blijven wij ervaren in een 
warm, betrokken en professioneel team te 
werken.  
 
Personele bezetting 
Dit schooljaar heeft één leerkracht volledig 
ouderschapsverlof genomen. Een leerkracht 
startte na haar zwangerschapsverlof in januari 
weer op. Halverwege het schooljaar hebben 
we afscheid genomen van één collega wegens 
onvoldoende presteren tijdens een 
beoordelingstraject, ondanks de intensieve 
coaching.   
De (ziekte)vervangingen zijn naar 
tevredenheid ingevuld. De RVKO IPB cyclus 
werd dit jaar gevolgd. Eenmaal per jaar vond 
er een klassenconsultatie plaats door directie 
en eenmaal door de interne begeleiders. De 
bevindingen werden naast elkaar gelegd en 
besproken in het MT. Daarnaast hebben de 
leerkrachten in de groepen 3 t/m 8 op 
regelmatige basis klassenconsultaties 
gekregen van onze eigen interne didactische 
coaches.  
De leerkrachten van de groepen 1-2 hebben 
een vervolg co-teachingstraject gevolgd onder 
begeleiding van Annemarie Geerts en Andrea 
Heyboer van Onderwijszaken.   
 
In- en uitstroom van leerlingen 
Op 1 oktober 2016 telde de school 559  
leerlingen. Dit is een aanzienlijke stijging (+56) 
ten opzichte van 1 oktober 2015. 
 
Overlegstructuur 
De overlegstructuur werd gehandhaafd. De 

drie bouwcoördinatoren hebben alle 
inhoudelijke- en organisatorische afspraken 
van de werkgroepen gemonitord en hebben  
de terugkoppeling naar het MT voor hun 
rekening genomen. De overige 
overlegmomenten zijn volgens planning 
verlopen, de planning van de onderwerpen 
over de vergaderingen wordt als haalbaar en 
zeer constructief ervaren. 
 
Ouderbetrokkenheid 
Ook dit jaar hebben wij een grote 
ouderbetrokkenheid ervaren. Het organiseren 
van vele activiteiten en het ruimte bieden 
voor taken die vervuld kunnen worden door 
ouders, heeft daar aan bijgedragen. De koffie-
uurtjes met directie werden wisselend 
bezocht; het aantal ouders op deze ochtenden 
varieerde tussen nul en vijftien.                                                                                                   
We hebben ouders gedurende het jaar 
geïnformeerd via de website en de Fatima-
app;  hiermee kunnen we veel ouders in één 
keer bereiken en van actuele informatie 
voorzien en geven we zo min mogelijk op 
papier mee naar huis 
 
Medezeggenschapsraad 
De Medezeggenschapsraad heeft haar taak dit 
jaar in grote betrokkenheid uitgevoerd. De 
directie en teamleden ervaren de 
betrokkenheid van de medezeggenschapsraad 
als ondersteunend. Door actief mee te denken 
en ons zo nodig te bevragen, worden wij in 
staat gesteld om te blijven groeien in onze 
professionaliteit en schoolontwikkeling.  
Er hebben acht overlegmomenten 
plaatsgevonden, waarbij de directeur 
aanwezig is geweest.  
 
Inhoudelijke werkgroepen 
In ons vierjarenplan 2015-2019 staan de 
ontwikkelpunten voor de komende jaren. Dit 
jaarverslag is de evaluatie van het tweede jaar 
van ons vierjarenplan. Het is gebaseerd op de 
concrete uitwerking van het schooljaar 2016-
2017. De opbrengsten en de 
verantwoordingen van de inhoudelijke 
werkgroepen zullen mede de basis vormen 
voor het nieuwe jaarplan 2017-2018. 
Wij werken met de PDCA-cyclus (Deming), 
omdat deze ons gericht houdt op 
verbeteringen. Wij maken plannen en voeren 
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deze uit. Vervolgens meten en toetsen we 
deze plannen. We denken na over de 
behaalde resultaten en leggen deze vast. Aan 
de hand van deze bevindingen bepalen we 
welke punten verder verbeterd moeten 
worden. We stellen de plannen bij. Deze zijn 
terug te vinden in het schoolplan van 2015-
2019 en de concrete uitwerking van het derde 
jaar van het vierjarenplan.  
 
Opbrengsten/Inspectiekaart 
De resultaten van zowel de 
tussenopbrengsten als de eindopbrengsten 
liggen in de lijn der verwachtingen m.b.t. de 
schoolpopulatie. Alle tussenopbrengsten zijn 
gedurende het jaar op orde geweest. De 
eindopbrengst is 538,7 
 
Prognoses 2017-2087 
Ter voorbereiding op de laatste paar maanden 
van het schooljaar èn het nieuwe schooljaar 
hebben we in maart 2017 de prognoses voor 
alle groepen op de vier hoofdvakken 
vastgesteld. Deze prognoses worden 
weergegeven in vaardigheidsscores. Zie 
hiervoor het zorgverslag.  
  
Extra ondersteuning/verrijking-verdieping 
In schooljaar 2016-2017 hebben we zes    
leerlingen met een OPP-eigen leerlijn gehad 
en is er één leerling die een groep versneld 
heeft. Er is een groot aantal leerlingen met 
hoge I-scores, al dan niet voor alle vakken. 
Deze leerlingen zijn we tegemoet gekomen in 
onderwijsbehoefte door compacte basisstof 
aan te bieden en daarnaast verbredend en 
verdiepend werk aan te bieden. Dit werd 
geheel geïntegreerd in ons dagelijks aanbod. 
Deze leerlingen clusterden we in de zgn. 
‘blauwe groep’. De leerlingen die zowel op 
rekenen als op begrijpend lezen een CITO-A+ 
scoorden, hebben dit jaar deelgenomen aan 
het project ‘de Ontdekwereld’ of hebben 
gewerkt aan opdrachten uit de ‘Pittige 
Plustorens’. Zij werden ca. één keer per week 
individueel of in tweetallen begeleid door één 
van de leerkrachten, die dit 
verrijkingsprogramma als aandachtsgebied 
had.   
 
 
 

Voortgang schoolontwikkeling 
De vaardigheidsgroei werd niet alleen voor 
individuele kinderen berekend, maar ook voor 
de groep. 
Twee leescoördinatoren hebben het leesplan 
verder ontwikkeld, o.a. door de inzet van een 
abonnement van de bibliotheek, om de 
leesmomenten effectiever in te kunnen zetten 
en de leesbevordering te optimaliseren. Ze 
hebben voor de ouders een thema-avond 
georganiseerd. 
 
De leerkrachten van de groepen 4 t/m 8 
hebben zich gebogen op een nieuwe 
taalmethode en lessen uit diverse methodes 
gegeven. Daarnaast werd er gekeken naar de 
mogelijkheid om Engels al vanaf de groepen 1-
2 in te voeren.  Dit jaar hebben de 
leerkrachten voor het eerst tijdens het tweede 
rapport gesprekken gevoerd met het kind en 
zijn/haar ouders. Er zijn speciale 
voorbereidingsformulieren ontwikkeld en 
ingezet om de effectiviteit van de gesprekken 
zo hoog mogelijk te maken.  
De leerkrachtvaardigheden werden  
geoptimaliseerd met behulp van co-teaching 
onder begeleiding van onze didactische 
coaches. Eén leerkracht van een groepen 1-2 
heeft ook de opleiding tot didactisch coach 
gevolgd, zodat er dit jaar naast de co-teaching 
van Onderwijszaken extra gecoacht kon 
worden.  
De vulling van de dag- en de weektaken  en de 
wijze waarop hieraan gewerkt wordt, is 
regelmatig onderwerp van gesprek tijdens een 
bouwvergadering geweest. 
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Muziekonderwijs 
De groepen 3 t/m 8 hebben muziekonderwijs 
gekregen van een vakdocent. Afwisselend 
stonden ‘klassieke muziek’ en modern 
muziekonderwijs centraal. Op speelse wijze 
maakten de kinderen kennis met componisten 
en hun werk.  
 
  
 

ONDERBOUW 
We zijn in het schooljaar 2016-2017 14x bij 
elkaar geweest voor een reguliere 
bouwvergadering. De onderstaande 
onderwerpen zijn aan bod gekomen: 
 
Co-teaching                                                         
We hebben een co-teachingstraject gevolgd 
onder begeleiding van Annemarie Geerts en 
Andrea Heyboer van Onderwijszaken, waarbij 
we verder zijn gegaan met het geven en 
toepassen van spelimpulsen tijdens de speel- 
en werklessen. Daarnaast hebben we ons 
verder verdiept in het verrijken van het spel in 
de hoeken in de klas, gekoppeld aan de doelen 
van SLO. 
 
Onderwijsinhoudelijke werkgroepen              
De onderwijsinhoudelijk werkgroepen van 
leesbevordering, ‘Onderbouwd’ en OVM 
kwamen regelmatig aan bod. Ook hebben we 
een aantal keer terugkoppeling gehad van de 
inhoud van gevolgde cursussen van collega’s. 
 
Hemel en Aarde                                             
Hemel en aarde is regelmatig aan bod 
geweest en werd tijdens de bouwvergadering 
geëvalueerd.  
 
OVM                                                                   
Twee keer per jaar worden voor elk kind 16 
lijnen in OVM ingevuld.  Nadat de lijnen zijn 
ingevuld, wordt er een uitdraai van de 
lijnnotities aan ouders meegegeven. Hierna 
wordt er met de ouders een portfoliogesprek 
gehouden. Tijdens het portfoliogesprek kan 
het overzichtsvel van de ingevulde lijnen van 
OVM besproken worden. Er is afgesproken dit 
vel niet mee te geven; dit omdat de ouders 
zonder begeleiding verkeerde conclusies 
kunnen trekken (ervaring van andere scholen).  
 

Thema-groepsplannen                                                     
Dit jaar hebben we de groepsplannen 
aangepast. We werken nu met thema-
groepsplannen. Hierin schrijft de leerkracht de 
kinderen weg uit het groepsoverzicht OVM (2x 
per jaar) in de betreffende groep: intensieve, 
verrijkings- of basisgroep, alsmede de 
pedagogische en didactische 
onderwijsbehoeften. Deze gegevens worden 
gekoppeld aan de SLO-doelen.  
In de thema-groepsplannen werken we niet 
met vaardigheidsscores, omdat maar één keer 
een Citotoets wordt afgenomen. Er is dus 
geen vergelijking mogelijk. Per schooljaar 
worden vanaf nu twee groepsoverzichten in 
OVM voor lezen en rekenen gemaakt. 
Ieder thema-groepsplan wordt geëvalueerd en 
deze gegevens uit de evaluatie nemen we mee 
in het volgende thema-groepsplan. Onder elk 
thema-groepsplan hangt weer een 
weekplanning. 
 
 
Verdere agendapunten                                      
Verdere onderwerpen die besproken zijn: 
planning en voorbereiding thema’s, 
leesbevordering, speelgoedmiddag, 
theaterochtend, juffendag, 
Kinderboekenweek, Sinterklaas en Kerst,  
Carnaval, Pasen, Koningsspelen, schoolreis, 
zorgplan, Sint Maarten, reflexintegratie (Esther 

Hut), buitenspelen, digitaal kleuterboekje, 

meldcode. De planning van de thema’s voor het 
schooljaar 2016-2017 is gemaakt. 
 

 
MIDDENBOUW 
Team- en bouwafspraken 
Een aantal onderwerpen hebben we ter 
sprake gebracht en waar nodig aangepast. Het 
gaat om de onderwerpen:  
a) zelfstandigheid bij kinderen. Wat zijn onze 
doelen t.a.v. die zelfstandigheid , wat doen we 
eraan, wat missen we nog en hoe kan de 
overgang van groep 2 naar groep 3 t.a.v. die 
zelfstandigheid verbeterd worden. 
b)nakijken. Er zijn weer kleine aanpassingen 
gemaakt in het document. 
c) schoolafspraken. Eenieder heeft de 
schoolafspraken doorgenomen en de 
mogelijkheid gekregen om eventuele 
veranderingen te bespreken. Ook de 
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afspraken van levensbeschouwing zijn 
besproken. 
d)Een aantal keren is de inzet van 
coöperatieve werkvoren besproken. Het 
document is aangepast naar onze school en 
uiteindelijke hebben we  met de middenbouw 
besloten welke werkvormen wij aanbieden in 
de groepen, zodat er een doorgaande lijn 
binnen de school is ontstaan. 
d) nauwkeurigheid. Bij de groepsbesprekingen 
kwam dit onderdeel naar voren als 
aandachtspunt. Er is gekeken naar dag- en 
weektaak, het gebruik van 
registratieformulieren van VLL in de groepen 3 
en het zelf nakijken in de groepen 4. 
 
Activiteiten 
Binnen de bouwvergaderingen zijn de 
draaiboeken besproken en geëvalueerd van 
onder andere: de Kinderboekenweek, juffen- 
en meesters dag, Sinterklaas, Kerst, de 
vastenactie, Palmpasen, Pasen, de 
Koningsspelen en het schoolreisje. 
 
Rekenen 
In groep 3 heeft men vorig jaar besloten om 
blok 1 en 2 versneld aan te bieden, omdat je 
vaak pas in maart gaat zien dat kinderen uit 
gaan vallen met rekenen. Er is hierdoor meer 
ruimte gecreëerd om extra uitleg te geven of 
lessen in twee delen aan te bieden. Dit is goed 
bevallen. 

De intern begeleider heeft een presentatie 
gegeven van twee toetsen die je kunt 
afnemen bij uitvallers op rekengebied, de 
Getalbegriptoets en de Mijlpalentoets. Deze 
laatstgenoemde is door de groepen 4 
uitgeprobeerd die wisselend positief/ minder 
positief is bevonden. Het voorstel is wel om 
vanaf groep 5 de Mijlpalentoets twee maal 
per jaar af te nemen. 

We zullen vooral de lessen vijf en tien moeten 
gebruiken om de rekenzwakke kinderen extra 
te kunnen helpen op die onderdelen waar zij 
bij uitvallen. De anderen maken die lessen 
wel. Verder proberen we in de groepen 3 
hoeken en materialen in te zetten om 
kinderen spelend lerend te werken aan de 
doelen. 

Besloten is dat kinderen die twee keer een V 
hebben gescoord voor Cito rekenen de 3.0 
tussentoets af te nemen zodat de vorderingen 
beter in kaart gebracht kunnen worden. 

Verslag van cursussen 
Een aantal leerkrachten heeft de cursus 
gevolgd voor rekenen via PPO, de cursus 
groep 3 onder de knie en de cursus werken 
volgens John Hattie en EHBO bij kinderen. Zij 
hebben hun verslag gedaan in de 
vergaderingen en daar anderen door 
geïnspireerd. 
 
Nieuwe methoden 
Leerkrachten hebben verschillende 
taalmethoden uitgeprobeerd en geëvalueerd 
in de vergaderingen. In juni 2017 is de keuze 
gevallen op Taal actief die gefaseerd 
ingevoerd zal gaan worden. 
Verder hebben leerkrachten muziekmethoden 
uitgeprobeerd en enquêtes ingevuld. 
 
Ook is er gestart met methoden van Engels. 
Gaandeweg is besloten dit ook nog tot 
december 2017 te doen en dan pas een 
beslissing te nemen. 
 
Begrijpend lezen 
Vorig schooljaar 2015-2016 is er een nieuwe 
opzet gemaakt voor de lessen begrijpend 
lezen in groep 4. Tijdens de 
evaluatiemomenten bleek dat het werken met 
Lezen in Beeld van groep 5 aan het eind van 
het jaar niet op het niveau van de kinderen is. 
Uiteindelijk is het volgende besloten: 
- in groep 4 wordt er niet meer gewerkt met 
Lezen in beeld groep 5 
- we doen M4 en E4 cito begrijpend lezen 
- in januari starten we met het oefenboekje 
van begrijpend lezen cito 
- het kwartier begrijpend lezen wordt gebruikt 
voor Engels 
- na afname van M4 bespreken we wat je mist 
en hoe de resultaten zijn en kunnen we zien 
wat er aangeboden wordt in de nieuwe 
taalmethode 
- we denken aan de kaart met 'sleutels' voor 
begrijpend lezen 
- we zetten regelmatig taal/ begrijpend lezen 
op de agenda van de vergadering 
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Leerlingen 
Het kan zijn dat het gedrag en de aanpak van 
een leerling schoolbreed hetzelfde moet zijn 
of dat er medisch iets belangrijks is en dan 
wordt een leerkracht in de gelegenheid 
gesteld die leerling te bespreken op de 
vergadering. Volgend schooljaar willen we 
meer intervisiemomenten plannen. 
 
Planning 
Buiten de vergaderingen om is er vaak 
informeel overleg. Daarnaast vindt er 
wekelijks een planning plaats door de groepen 
3 en de groepen 4 doen dit eens in de drie 
weken. 
 
Leesbevordering 
Er is besproken wat we al doen aan 
leesbevordering: lessen methode, dagelijks 
stillezen, aandacht voor nieuwe boeken, 
kinderen laten voorlezen, voorleesstoel in de 
klas, zelf voorlezen, posters ophangen over 
boeken, verschillende soorten boeken 
aanbieden (bijv. ook strips), de kinderen laten 
kiezen waar ze willen lezen (op je tafel 
bijvoorbeeld).  
Er is geïnventariseerd waar er behoefte aan is 
en de commissie gaat hier verder mee aan de 
slag. 
 
 

BOVENBOUW 
De bouw is ambitieus en pakt zeer veel 
onderwerpen op in een jaar. Bijna alle 
onderwerpen kwamen tijdens de 
bouwvergadering uit het schoolplan en uit de 
bouw zelf. Hieronder volgt een lijst met de 
behaalde resultaten: 
 
Team- en groepsafspraken 
De regels voor het gebruik van het stoplicht, 
dobbelsteen, dag- en weektaak, het zichtbaar 
maken van doelen in de klas, de wijze van 
correctie en de wijze van stimuleren van een 
goede werkverzorging werden wederom 
besproken en uitgelegd aan alle nieuwe 
leerkrachten. Ook hebben we de team- en 
groepsafspraken onder de loep genomen om 
te zien of we hier in de loop der jaren anders 
tegenaan zijn gaan kijken. 
 

Onderwijsinhoudelijke commissies 
Dit jaar hebben we gesnoeid in de 
onderwijsinhoudelijke commissies. Veel zaken 
waren afgerond en worden nu gemonitord 
door de bouwcoördinator. Afspraken die 
binnen de bouw werden gemaakt, zijn 
verwerkt in de documenten in de klassenmap, 
zodat dit levende document altijd up to date 
is. 
 
Toepassing schrijven & sociaal-emotionele 
vorming en levensbeschouwing 
De afspraken rondom de beoordeling voor 
toepassing schrijven en de afname van de 
tempotoets schrijven zijn opgefrist. Ook het 
gebruik van de methodes ‘Hemel en aarde’ en 
‘Leefstijl’ en het dagelijks inruimen van 
momenten van bezinning zijn besproken. 
 
Leerlingvragenlijsten Zien 
Tijdens twee bouwvergaderingen hebben we 
aandacht besteed aan de leerlingvragenlijsten 
van Zien. We hebben uitgezocht wat de 
minimale eisen zijn en wat wij als school zelf 
willen. We hebben met elkaar besloten dat we 
de leerlingvragenlijsten ‘Leer- en leefklimaat’ 
en ‘Veiligheidsbeleving’ één keer per jaar 
willen afnemen in de groepen 5 t/m 8 en hier 
vanaf het schooljaar 2017-2018 gebruik van 
willen maken bij het houden van de 
groepsbesprekingen. 
 
Taal & Spelling 
In de loop van het schooljaar zijn verschillende 
nieuwe methodes voor taal en spelling 
uitgeprobeerd in de klassen. Uiteindelijk is op 
basis van de ervaringen van de leerkrachten 
gekozen voor de nieuwste versie van de 
methode Taal Actief. Deze wordt vanaf het 
schooljaar 2017-2018 ingevoerd in de groepen 
4 en 5. De groepen 6, 7 en 8 krijgen een set 
handleidingen en werkboeken, zodat enkele 
lessen alvast gegeven kunnen worden. Zo 
proberen we de overgang van de oude naar 
de nieuwe methode zo klein mogelijk te 
maken. 
 
Engels 
Ook is er gestart met verschillenden 
methoden voor Engels om te bekijken of we 
Engels vanaf de onderbouw gaan invoeren. 
Gaandeweg is besloten dit nog tot december 
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2017 uit te proberen en dan pas een beslissing 
te nemen. 
 
Didactische coaches 
De didactische coaches hebben dit schooljaar 
tijdens een aantal bouwvergaderingen hun 
ervaringen m.b.t. klassenconsultaties gedeeld 
en de bovenbouw handvatten gegeven voor 
de inzet van coöperatieve werkvormen, 
startopdrachten en vormen uit ‘Teach like a 
champion’.  
 
Coöperatieve werkvormen 
Er is een leerlijn opgezet voor de coöperatieve 
werkvormen. Hierin kun je zien welke vormen 
je per leerjaar minimaal moet aanbieden om 
te zorgen voor een doorgaande lijn en een 
stapsgewijze opbouw van het aantal vormen 
per leerjaar. 
 
Activiteiten 
Binnen de bouwvergaderingen zijn de 
draaiboeken besproken van onder andere: de 
kinderboekenweek, juffen- en meestersdag, 
Sinterklaas, Kerst, de vastenactie, Palmpasen, 
Pasen, de Koningsspelen en het schoolreisje. 
 
Ouder-kindgesprekken 
Dit jaar hebben we voor het eerst 
rapportgesprekken met ouder en kind 
gevoerd. We hebben onze ervaringen gedeeld 
en alle feedback wordt door de commissie 

meegenomen bij een volgend 
bespreekmoment. Dan worden de door de 
kinderen in te vullen formulieren herzien en 
wordt ook besproken welke overzichten er 
vanaf het eerste rapport in het nieuwe 
schooljaar meegegeven worden. 
 
Beloningssysteem / digitaal portfolio 
We hebben op de bouwvergaderingen onze 
ervaringen gedeeld over het beloningssysteem 
ClassDojo, wat tevens ook een vorm van een 
digitaal portfolio is. 
 
Axenroos 
Met behulp van de Axenroos hebben we onze 
sterke en minder sterke 
karaktereigenschappen met elkaar gedeeld. 
Doel hiervan is om te kijken wat voor type 
bouw wij zijn en op welke manier we met 
elkaar kunnen groeien en hoe we nog beter 
rekening kunnen houden met elkaar. 
 
Citoresultaten 
Met elkaar hebben we gekeken naar de 
citoresultaten van de kinderen. We kwamen 
tot de conclusie dat deze schitterend zijn! We 
hebben met elkaar gedeeld hoe we tot deze 
resultaten gekomen zijn; wat we naast de 
methode nog meer hebben aangeboden en 
hoe je dat in andere groepen ook zou kunnen 
toepassen.  
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ZORGVERSLAG  
 

Peuters 
 
OVM 
Bij de peuters worden de kinderen, net als bij de kleuters,  met het Onderwijsvolgsysteem van OVM 
gevolgd. 
Deze wordt gebruikt bij de overdracht van de peuters  naar groep 1 van de basisschool. De 
peuterleidsters vullen de lijnen in tot 4 jaar, mocht het kind verder zijn in haar/ zijn ontwikkeling, dan 
maken de leidsters daar een aparte notitie van.   
De kleuterleidsters gaan verder met het invullen van de lijnen waar de peuterleidsters gebleven zijn. 
Begin schooljaar 2017-2018 nemen we opnieuw de (peuter)lijnen van OVM onder de loep. Dit doen 
we met de 2 peuterleidsters, bouwcoördinatoren (onderbouw) en de IB-er.  
Waar is nog ruimte voor verbetering wat betreft de doorgaande lijn richting groep 1? 
 
VSMW 
De peuterleidsters hebben 6 keer per jaar overleg met VSMW. Afgelopen schooljaar hebben we echter 
gemerkt dat wij tijdens deze overleg momenten weinig te bespreken hebben. Ook de ouders maken  
weinig gebruik van deze dienst. Wij denken dat dit komt doordat ouders zelf hulp zoeken indien nodig 
of de peuterleidsters hebben ouders al doorverwezen naar de desbetreffende instanties. 
Met Susanna Ricci (VSMW) kijken we naar een andere invulling voor het komende schooljaar (ook 
afhankelijk van de uren die ze krijgt). Hebbende peuter ouders wellicht behoefte aan een thema-
ochtend.  Camille v/d Boer (SMW) informeert bij haar collega welke invulling zij geeft aan haar uren 
als VSMW. 

 

Groepen 1-2 
 
Screening motoriek 
Dit schooljaar zijn er twee screenings geweest; grove motoriek en een screening fijne motoriek.  
De grove motorische screening wordt uitgevoerd door Marije van Eijk. Zij is leerkracht van groep 7 en 
geschoold door SCOOR in het uitvoeren van de motorische screening.  
De fijne motorische screening wordt uitgevoerd door Jacqueline Bezemer (SCOOR) 
Het advies voor therapie verloopt middels het Lage Land; zij hebben een aantal therapeuten in dienst  
die op onze school cesartherapie geven.  
 
Logopedische screening 
De leerkrachten werken sinds dit schooljaar met de “nieuwe” manier van screenen.  Het eerste 
gedeelte van de screening vindt plaats in de klas en wordt door de leerkrachten zelf uitgevoerd 
middels de formulieren van SKS (Samen Kleuters Screenen) Vervolgens worden deze formulieren 
besproken met de logopediste van PPO (Barbara Witlox). Mochten er na deze gesprekken nog 
onduidelijkheden zijn, dan komt Barbara voor een observatie in de klas.  
 
Struiksma/ dyslexie screening 
Afgelopen schooljaar is het besluit gevallen dat de dyslexie screening en de toets van Struiksma alleen 
nog worden afgenomen indien de leerkracht twijfels heeft wat betreft de ontwikkeling van een 
bepaald kind en daar middels observaties/ ontwikkelingslijnen OVM en de Cito nog geen duidelijk 
beeld van heeft kunnen krijgen.  
Deze toetsen worden dus niet meer standaard afgenomen bij alle oudsten. 
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Spelend leren 
Dit jaar hebben we bij de peuters/ kleuters weer een gevolg gegeven aan het spelend leren.  
We hebben onderwijsbureau ‘onderwijszaken’ wederom ingezet voor het coachingstraject en het 
invullen van de studiedagen. 
(Zie voor een uitgebreide verslaglegging de evaluatie van de onderbouw coördinatoren)  
 
 
Thema – groepsplan 
We (IB-er en bouwcoördinatoren) hebben goed gekeken naar een werkbaar document als het gaat 
om het volgen, begeleiden en onderwijzen van de leerlingen bij de kleuters. Het “oude” groepsplan 
voldeed niet aan alle eisen; het was niet werkbaar (alleen in OVM aan te passen), paste niet bij de 
themaplannen en paste niet bij het dagelijks handelen van de leerkracht in de klas.  
We hebben er toen voor gekozen om alle kinderen weg te schrijven in een thema-groepsplan. De 
themaplannen lopen van vakantie tot vakantie, zijn up te date en hierin worden ook de evaluaties 
geschreven als het gaat om de ontwikkeling van de kinderen.  
De leerlingen worden zo nauwgezet gevolgd en het onderwijs kan binnen korte tijd worden aangepast 
aan de behoeften van het kind. Met de “oude” groepsplan duurde een aanpassing in 
onderwijsarrangement soms maanden.     
 
Coaching 
Er is twee keer een coachingstraject door het onderwijsbureau ‘Onderwijszaken’ uitgevoerd bij de 
leerkrachten van de groepen 1-2. De eerste ronde is Annemarie bij iedere leerkracht geweest en de 
tweede keer kwam zij op verzoek. Doel: impuls aan de spelontwikkeling in de hoeken te geven 
(begeleid en geleid spelen). 
 
Ook hebben we dit jaar ingezet op de didactische coaching.  Dit wordt gedaan door Laura van der 
Burg, leerkracht groep 1/2 A, onderbouw coördinator en coach. Laura komt bij alle leerkrachten van 
groep 1/2 coachen. Dit traject zetten we in het schooljaar 2017-2018 voort.  
 
OVM 
We volgen de ontwikkeling van de kleuters middels OVM ( Ontwikkelingsvolgmodel - HSU)                                                                    
Twee keer per jaar (4.3/ 4.9/ 5.3/ 5.9) worden voor elk kind de 16 lijnen ingevuld.  Elke keer als de 
lijnen zijn ingevuld, wordt vlak daarna met de ouders een portfoliogesprek gehouden.  
Tijdens het portfoliogesprek kan het overzichtsvel van OVM besproken worden. Er is afgesproken dit 
vel niet mee te geven; dit omdat de ouders zonder begeleiding verkeerde conclusies kunnen trekken 
(ervaring van andere scholen). Ouders krijgen wel het overzicht van de geschreven notities mee.  
Na ieder portfoliogesprek wordt door de leerkracht een notitiegemaakt in Parnassys en voegt de 
leerkracht het schaduwrapport toe aan het bestand.    
 
UGT-R 
Dit schooljaar hebben we de UGT-R (Utrechtse Getallen Toets-Revised) afgenomen bij de kinderen die 
op de M2 toets rekenen, en die door naar groep 3 gaan, een IV of V gescoord hebben. De toets kan, in 
overleg, ook afgenomen worden bij de “twijfels”.  
Met deze toets willen we analyseren wat de rekenproblemen bij deze kinderen zijn. Met deze 
informatie kunnen we direct aan het begin van het schooljaar gericht in groep 3 ondersteuning en 
hulp bieden. Er is sinds kort ook een bijbehorende rekenmethode uitgebracht voor de kinderen in 
groep 1, 2 en 3 die aansluit bij de uitkomsten van de UGT-R. Wellicht kunnen we het komende jaar 
bekijken of dit remediërend materiaal toe te passen is in het dagelijks handelen in de klas.  
 
 
 
 



10 
 

Onderbouwd 
Er is besloten dat we in de groepen 1-2 met het registratiesysteem van de methode Onderbouwd op 
onze school gaan werken. Aanleiding was het feit dat we nieuwe materialen voor de meerbegaafde 
kleuters, goed verspreid over  de verschillende ontwikkelingslijnen, wilden aanschaffen. Vorig jaar 
hebben we reeds de materialen uit ‘De Slimme Kleuterkisten’ aangeschaft. Deze materialen waren 
vooral op het rekenen gericht. Verder bleek dat het materialen-boekje dat we tot zover gebruikten 
achterhaald was en moeilijk nieuwe materialen liet toevoegen. 
Het registratiesysteem van Onderbouwd deelt de materialen over de verschillende ontwikkelingslijnen 
in. Zodoende ontstaat er een overzicht van de gebruikte materialen en de lijnen die het kind verwerkt 
heeft. Heeft het kind alle basismaterialen van alle ontwikkelingslijnen verwerkt, dan heeft hij/zij ook 
alle SLO doelen behaald. Zodoende is het registratiesysteem ook een controlemiddel. 
Dit schooljaar hebben we de materialen voor taal, rekenen en motoriek in de kleuterklassen 
geïnventariseerd. Daaruit bleek dat we niet over de basismaterialen beschikten om de betreffende 
lijnen op SLO niveau te dekken. De materialen voor taal en rekenen zijn inmiddels tot het basisniveau 
aangevuld. Elke twee groepen van de kleuters beschikken nu over het basismateriaal rekenen en taal. 
Het onderdeel motoriek wordt nu bekeken. 
Er komt voor elke groep een map waarin alle materialen beschreven staan; de doelstellingen en het 
minimale beheersingsniveau van het materiaal. Dit zijn de materiaalkaarten vanuit Onderbouwd. 
Met ingang van juni 2015 zijn de registratiekaarten voor de kinderen van groep 1 in gebruik 
genomen. Met ingang van het nieuwe schooljaar worden die voor alle kinderen uit groep 1-2 ingezet. 
 
Protocol overgang 2-3 
De stappen van het protocol overgang 2-3 zijn dit jaar goed gevolgd. Echter is het een aandachtspunt 
om de nieuwe leerkrachten goed in te lichten wat betreft deze procedure. Ook is het wenselijk om de 
ouders tijdens de infoavond te wijzen op dit document. Nieuw aankomend schooljaar; de afname van 
de SLO tussendoelen okt. en jan. is opgenomen in de toetskalender.  
 
In het protocol geven we zo goed mogelijk de stappen en procedures aan voor met name de jonge 
kinderen die in de maanden oktober, november en december geboren zijn en de kinderen waar we 
een twijfel voor de overgang naar groep 3 hebben. Voor deze kinderen blijkt het ieder jaar opnieuw 
moeilijk te zijn om een goede afweging te maken of zij voldoende niveau hebben en rijp zijn om naar 
groep 3 door te stromen. 
Aankomend schooljaar brengt de IB-er van de onderbouw in kaart hoe de ontwikkeling verloopt van 
de twijfels en herfstkinderen. Hopelijk geeft dit ons een nog beter inzicht wat betreft het maken van 
keuzes in de toekomt als het gaat om de overgang van 2 naar 3.   
 
Versnellen groep 2-3 
Elk jaar, en ook dit jaar, gebeurt het dat kinderen vanuit groep 1 een zodanige ontwikkeling 
doormaken dat zij eerder doorstromen dan gebruikelijk. Deze kinderen zijn op cognitief en sociaal 
emotioneel gebied goed in kaart gebracht en stromen met toestemming van de ouders eerder door 
naar groep 3. Het kind wordt goed geobserveerd, indien nodig getoetst en besproken met PPO –SCP. 
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GROEPEN 2 T/M 8 SCHOOLOVERZICHT: ANALYSE EN PROGNOSE IN VHS   
 
           

Begrijpend lezen 
 Resultaten M 

14-15 
Resultaten E 
14-15 

Resultaten 
M 15-16 

Resultaten E 
15-16 

Resultaten 
M 
16-17 

Prognose 
E 16-17 

Groep 3       

Groep 4 15.9 *  23.9  141.7 (3.0) 150.9 146.2 152.3 

Groep 5 32.7 *   33.4  171.7 175.3 

Groep 6 41.3     41.3  37.2 * - 

Groep 7 50.2  55.3  55.4  - 

Groep 8 62.1  70.2  73.3 - 

 

Rekenen/ wiskunde 
 Resultaten M 

14-15 
Resultaten E 
14-15 

Resultaten  
M 15-16 

Resultaten E 
15-16 

Resultaten 
M 16-17 

Prognose 
E 16-17 

Groep 3 130,15   147.4* 129.3 151.3  138.3 160.9 

Groep 4 173.9   190.2*  172.7 187.9 * 172.6 * 192.3 

Groep 5 77.2*   83*  213 *          
(3.0) 

221.5 * 214.8 225.6 

Groep 6 96.3   99.4* 91.3  95.5 * 235.3 * 249.5 

Groep 7 102.4 105.6* 108.1 115.3 103.6  109.4 

Groep 8 112.4*  114.9  119.6 *  

 
Spelling 

 Resultaten M 
14-15 

Resultaten E 
14-15 

Resultaten  
M 15-16 

Resultaten  
E15-16 

Resultaten 
M 16-17 

Prognose 
E16-17 

Groep 3 109.8*  114.7*  176 (3.0) 221.4* 184 234.5 

Groep 4 122.8   123.6*   120.9 123.4 252.2 * 279.2 

Groep 5 129.4   132.4 *  130.4 134 129.9 133.5 

Groep 6 138.8 141.9 138.2 141.7 136.2 140.1 

Groep 7 140.8* 143.3 143.9 144.0* 143.1* 144.1 

Groep 8 144.9*  145.2 *  147.8  

 
DMT 

 Resultaten 
 M 14-15 

Resultaten  
E 14-15 

Resultaten  
M 15-16 

Resultaten  
E 15-16 

Resultaten 
M 16-17 

Prognose 
E16-17 

Groep 3 26   40.9 26.8 41.3 25 * 38.5 

Groep 4 52.5*   66 62.7 67.5* 57.4 * 67.5 

Groep 5 82.9  86.1 * 81.5 85.4 82.2 85.4 

Groep 6 92.2   97.2 93.5 95.8* 89.0 * 94.1 

Groep 7 96.6 97.9* 100.9* 100.5* 101.6 104.5 

Groep 8 104.9  107.7  106.2  
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Kleutertoetsen 

 Resultaten M2 
14-15 

Resultaten  M2  
15-16 

Resultaten M2 
16-17 

Prognose ** 
M17-18 

Taal  65.8*   66,3* 67,0 66 - 108 

Rekenen 84.4   86,0* 86,0 84 - 137 

*= prognose niet behaald 

**=  de prognose is aangeduid in een minimale en maximale VHS van niveaugroep I en II.  
Wij zijn van mening dat de M2 toets een indicatie-instrument moet zijn.  

 
V IV III II I 
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Analyse eindtoetsen 15-16. 

 

GROEPEN 3 
 
Groep 3a  DMT II  SP I  REK I 
Groep 3b  DMT III SP II REK III (onder landelijk gem) 
Groep 3c  DMT I  SP I  REK I 
Groep 3d DMT II  SP I REK II 
 
DMT doelen 3a en 3b niet behaald. Groep 3b heeft 35% in de V score. Er zijn 3 zijn kinderen 
die het jaar gaan doubleren en 1 verwijzing naar het SBO.  
SP doelen 3a, 3b en 3c niet behaald. Groep 3b heeft 25% in de V score. Opvallend: groep 3d 
heeft een enorme groei doorgemaakt, die groep scoorde bij de middentoetsen een III.  
Rekenen doelen 3b en 3d niet behaald. Groep 3b heeft 29 % in de V score.  
 
Lezen 
Meenemen:  

- gele groep Flits en ook klassikaal flitsen 
- maatjeslezen met groep 8 
- blauwe groep goede aandacht geven voor lezen lange woorden 

Aandachtspunten:  
- meer maatjeslezen of met leesouders;  
- meer aandacht voor tekstlezen als kinderen structureel uitvallen op woordrijen 

(tempo). 
- opletten dat de ‘zon’-kinderen hun werk niet afraffelen.  

 
Spelling 
meenemen:  

- structureel inzetten woordzetter en letterzetter op niveau voor alle leerlingen en 
directe feedback geven en zelf laten nakijken en verbeteren. 

- vroegtijdig beginnen met dictee en dicteeschrift (eerder dan dat de methode 
aangeeft) en dan de letterdoos alleen voor de zwakke spellers 

- veel aandacht besteden aan de oefendictees van spelling met bijbehorende 
categorieën. 

- extra oefenen met moeilijke CITO-categorieën 
 

Aandachtspunt:  
- v-f en w-v cat.  
- kinderen vergeten medeklinkers te schrijven en verschil korte/ lange klank.  
- op tijd beginnen met de oefendictees van cito. 
- bij zwakke leerlingen blijven hakken en plakken en werken met SIDL. 

 
Rekenen  
Meenemen:  

- Veel herhalen strategieën en ze die zelf laten verwoorden 
- oefenen met CITO-vraagstelling 
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- oefenen met tellen/ automatiseren 
- materialen voor blauwe groep, Pluspunters (per les 1 blz uitleggen en laten maken) 

en Rekentijgers 
- structureel met maatwerk op de computer  
- v.a. midden groep 3 sterk rekenmaatje koppelen aan zwakke rekenaar 
- les 5 en 10 laten vervallen en focus op rest van de lessen met bijbehorende didactiek. 

Aandachtspunt:  
- op de vingers tellen 
- blijven automatiseren 
- voor zwakke rekenaars materialen gebruiken en sommen concreet maken. 

 
 
GROEPEN 4 
 
Groep 4a DMT II  SP IV (onder land. gem, V=34 % )   REK II (V=28 %) BL I 
Groep 4b DMT I  SP I       REK II   BL I 
 
DMT beide groepen hebben hun doelen niet behaald. 
Spelling groep 4a heeft een IV, wel de evenredige groei behaald maar niet de groei om op 
een III uit te komen ondanks extra inzet middels coaching en nieuwe aanpak van de lessen. 
In groep 4a doubleren 5 leerlingen.  
Rekenen beide groepen hebben hun doelen niet behaald. Vanaf februari heeft een re-
integrerende leerkracht beide groepen op rekengebied ondersteund. Voor groep 4a is een 
intensief programma ingezet waarbij in kleine groepjes oude doelen zijn herhaald en 
verlengde instructie is aangeboden.  
Begrijpend Lezen 
Beide groepen hebben een meer dan evenredige groei behaald. Er is dit jaar voor het eerst 
begonnen met het werken met de methode van groep 5 (eerste twee blokken). 
 
Lezen 
Meenemen  

- veel flitsen ook met ouders in de klas, hardop lezen 
Aandachtspunt 
 
Spelling 
Meenemen  

- nieuwe gestructureerde manier van aanbieden nieuwe categorieën  
Aandachtspunt 

- spellingsregels ook bij andere vakken, au/ou, ij/ei.  
- Blijven herhalen van de eerder aangeboden categorieën 

 
Rekenen 
Meenemen  

- werk op niveau, blauwe groep blijven uitdagen 
Aandachtspunt  

- hulpmiddelen inzetten,  
- sommen uitschrijven op de getallenlijn,  
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- begrijpend lezen inzetten  
  
Begrijpend lezen  
Meenemen  

- stappenplan m.b.v. sleutels 
Aandachtspunt  

- nauwkeurigheid 
 
GROEPEN 5 
 
Groep 5a   DMT I SP I REK I 
Groep 5b   DMT I SP I REK II 
 
DMT  
In de a groep krijgen twee leerlingen een leesbehandeling. Deze worden pas in sept 16 weer 
getoetst.  
SP 
Beide groepen hebben hun doel behaald. In de a groep geen kinderen in de V groep, wel 27 
% in de IV groep.  
REK 
Beide groepen hebben hun doel niet behaald.  
In gr 5b hebben 3  leerlingen een rekenprobleem. 2 Leerlingen gaan doubleren en 1 leerling 
gaat volgend schooljaar werken met een eigen leerlijn. 
 
Lezen 
Meenemen   

- Flitsen met de leerkracht 
- Korte instructie bij de Estafetteles.  

- Extra aandacht voor de kinderen in de gele groep  
- Regelmatig tijd inplannen voor verschillende soorten lezen:  (vrij lezen / leesboeken / 

V&V / hardop lezen) 
- Schoolbiebboeken worden wel met veel plezier gelezen 

 

Aandachtspunt  
        -  Veel aandacht geweest voor tempo lezen.  
        -  Sommige kinderen lezen nog met een aanwijzende vinger en raken de weg kwijt als ze niet     
met  hun vinger bijwijzen  

 
Spelling 
Meenemen  

- Startdictee bij elke les,  
- kopieerbladen gebruiken als klaarwerk of huiswerk van moeilijke categorieën,  
- computerprogramma gebruiken van Taal Actief,  
- verlengde instructie alleen bij lastige categorieën,  
- inloopoefeningen  
- tijdens controledictee  eerst zinnen geschreven en daarna pas het woorddictee gedaan (ivm 

concentratie) 
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- Veel aandacht aan het koppelen van regels aan voorbeelden (wáarom gebruik je hier 
dan ....denk aan regel....) 

Aandachtspunt 
- Grote inzet nodig op auditieve gedeelte (daar zitten veel fouten in)  
- Aantal kinderen lopen bij logopedie of gaan dit na de zomervakantie opstarten (dus 

extra begeleiding nodig)  
- In groep 5 wekelijks een kwartier coöperatieve werkvorm m.b.t. spelling gedaan, om 

te zorgen voor ondersteuning bij spontane spelling  
- Kinderen zijn laks en minder nauwkeurig met spelling buiten de spellingsles 

 

 
Rekenen  
Meenemen   

- Korte, effectieve instructie,  
- coöperatieve werkvormen,  
- leerlingen sneller aan het werk laten wanneer ze de stof beheersen,  
- elke leerling heeft uitdagend of remediërend werk op eigen niveau (Kien, 

Pluspunters, Plustaak, Maatwerk),  
- Squla in zetten,  
- huiswerk gericht op komende toetsen of categorieën die moeilijk zijn,  
- inloopoefeningen  
- Starten met som (voorafgaand aan rekenles) 

- directe feedback tijdens de rekenles 
- Kinderen hebben gewerkt met doelen stellen (blauwe groep maakt moeilijker doel, groene 

groep gebruikt doel van het bord, gele groep past doel naar eigen niveau aan)   
Aandachtspunt 

- controle gemaakt werk (slordigheidsfoutjes door tempo) 
- Blauwe groep werkt niet altijd even nauwkeurig 

- Focus moet af en toe op tussenstappen gelegd worden i.p.v. op antwoord 
-  

 
GROEPEN 6 
 
Groep 6a    DMT I SP I REK I 
Groep 6b    DMT I SP I REK II 
 
DMT 
Beide groepen hebben hun doel niet behaald. Beide groepen scoren nog steeds een ruime I 
SP 
Beide groepen hebben hun doel behaald. 
In gr 6b zitten 2 kinderen met gediagnosticeerde dysorthografie in de klas 
RW 
Beide groepen hebben hun doel niet behaald. Leerjaar groep6  heeft nog wel een I niveau 
gehaald. 
Het 1e half jaar in gr 6 is het doel goed gehaald, zelfs hoger dan verwacht. Het 2e halfjaar is 
het doel niet gehaald.  
Gr 6a had geen V groep en nu zit 10% in de V.  De leerkracht geeft aan dat deze leerlingen 
toch meer stapsgewijs begeleiding nodig hebben.  
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In gr 6b is 1 leerling adaptief getoetst. 
Er is het 2e half jaar minder gebruik gemaakt van een kladblaadje (tussenstapjes op papier 
zetten). De blauwe groep moet uitgedaagd blijven worden. 
 
Lezen 
Meenemen 
        -    gele groep regelmatig laten lezen 
        -     blijven flitsen 
 
Aandachtspunt 

-  zwakke kinderen zijn echt zwak 
-  kinderen die door spanning DMT minder (goed) lezen dan wanneer zij geen CITO doen 

 
 
Spelling 
Meenemen 

- goed en consequent inzetten van de spellingstappen 
-  iedere les starten met een startdictee 
- coöperatieve werkvormen 
- regels laten benoemen 
- bloon gele groep 

 
Aandachtspunt 

- de zwakke leerlingen hebben een korte spanningsboog 
- controle van het werk 

 
 

Rekenen  
Meenemen  
- Maak gebruik van kladblaadjes 
- korte bondige instructie 
- herhalen van regels 
- coöperatieve werkvormen 
- Blauwe groep snel zelfstandig laten werken, maar wel hoge eisen blijven stellen 
Aandachtspunten: 

-Blijf inzetten op automatiseren van de tafels (dit is nog niet bij iedereen) 
- blauwe groep uitdagen, zorg ervoor dat zij zorgvuldig blijven werken 

 
Groep 7    
 
DMT I   SP I (V=17%)  REK I 
 
DMT 
Doel is niet behaald. Er is een kleine achteruitgang in vhs 
 De I groep is gedaald van 55% naar 34% 
De leesbeleving is wel positief veranderd. 
SP 
Doel is niet behaald. 
De I en II groep is gedaald van 73% naar 55% 
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RW 
Doel is goed behaald. 
 
Lezen 
Meenemen 

- Veel aandacht aan begrijpend lezen besteed tijdens het lezen (en minder aan technisch 
lezen) 

Aandachtspunt 
- Flitsen is niet consequent ingezet. Dit weer goed gaan inzetten 
- Blijf de goede leerlingen uitdagen 

 
Spelling 
Meenemen 

- dyslexie kinderen tijdens dictee vooraan in de klas 
Aandachtspunt 

- Open en gesloten lettergrepen voor de kinderen met dyslexie blijven herhalen 
 
Rekenen  
Meenemen 

- Sterke blauwe groep, gele groep echt aan een instructietafel laten werken 
Aandachtspunt 

- Blijven automatiseren 
 
 
Groep 8   Eindtoets 
Groep 8 heeft met de Centrale Eindtoets een schoolscore behaald van 537.4 (landelijk 
gemiddelde is 534.5). 
Dit schooljaar zijn we met het oefenen met de musical gestart ná het maken van de 
Eindtoets. 
 
 
OPVALLEND 
-Leerjaar 4, 5, 6 hebben de rekendoelen niet behaald. Groep 5 haalt zijn doelen 2 jaar achter 
elkaar niet op de M en E toetsen. We gaan volgend schooljaar ons (oa de leerkracht uit gr 5) 
meer verdiepen in het rekenen. De intern begeleiders en 4 leerkrachten (alle bouwen zijn 
vertegenwoordigd) gaan een rekentraject volgen vanuit PPO. De nadruk zal komen te liggen 
op de aanpak van kinderen met rekenproblemen/dyscalculie. 
Aandachtspunt; krijgt de gele groep de juiste instructie na de klassikale instructie? Worden 
materialen op de juiste manier ingezet? 
-Leerjaar 5 en 6 hebben het afgelopen jaar een mooie groei doorgemaakt op het gebied van 
spelling (zie grafiek leerjaaranalyse) 
-Spelling E3 
 
 
Lezen flitsen meenemen in aanpak (in MB ook met de groep) 
 
Spelling Startdictee 
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    Aandacht voor spellingsregels ook in andere lessen 
   Coöperatieve werkvormen inzetten  
 
Rekenen  materialen inzetten 
      blauwe groep rekentijgers en pluspunters 
      aandacht voor automatiseren 
 

• Coöperatieve werkvormen wat als positief benoemd 

• Nauwkeurigheid wordt weer als aandachtspunt benoemd 
 
Stelling: 8 van de gestelde doelen van de 16 in totaal, zijn behaald. Wat stellen we als school 
als doel? Wanneer zijn we tevreden? Hoe denk je het te kunnen behalen. 
 
 Inzet kindgesprekken (met MT-groepje bespreken) 
 Rekenen  

 
 

Analyse middentoetsen 16-17 
 

 

GROEPEN 2 
 

Groep Cito Rekenen 
Niveau - VHS 

Cito Taal 
Niveau - VHS 

1/2 A I - 85,4 I – 70,3 

1/2 B I - 89,7 I - 69,7 

1/2 C II – 83,6 I – 96,4 

1/2 D I – 90,0 I – 68,9  

1/2 E I – 89,1 II – 64,4 

1/2 F I – 87,0 I – 67,4 

1/2 G I – 87,4 IV - 58,6 

1/2 H IV – 78,8 II - 64,8 

Gemidd. M2: I – 86,0 I – 67,0 

 
Bovenstaande gegevens zijn gemiddeldes van het niveau en de VHS per groep. De M2 toets 
wordt alleen afgenomen bij de oudste kleuters.   
Tijdens de groepsbesprekingen worden de cito’s besproken en vergeleken met de 
ontwikkeling die de kinderen in de klas laten zien. Is de cito overeenkomstig de observaties 
in de klas?   
De cito toetsen worden geanalyseerd door de leerkracht; met behulp van de analyse 
gegevens passen ze hun aanpak, wat betreft taal en rekenen, in het themaplan aan voor de 
desbetreffende leerling.  
Leerlingen die uitvallen (IV of V) op de cito M2 worden in mei opnieuw getoetst d.m.v. de E2. 
 
 
GROEPEN 3 
 
Groep 3a  DMT III* SP I  REK I 
Groep 3b  DMT I    SP I REK I 
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Groep 3c  DMT III* (onder landelijk gem) SP I  REK I 
 
DMT doelen 3a en 3c niet behaald. Groep 3a heeft 21% in de V score en in groep 3c 49% 
onvoldoende.  Veel zwakke lezers. Wordt extra op ingezet. Leerkrachten zien het zingend 
lezen ontstaan. Doel wordt voor 3a een II en 3c op het landelijke gemiddelde. 
 
Complimenten voor de b-groep waar veel individuele gedragsproblemen spelen maar de 
scores van de groep zijn de hoogste van de drie groepen.  
 
 
GROEPEN 4 
 
Groep 4a DMT III* SP III*   REK I*           BL I 
Groep 4b DMT II* SP I   REK I* BL I 
Groep 4c DMT I*   SP I*   REK I* BL I 
 
Er is veel onrust in de groepen 4.  8 van de 12 doelen zijn niet behaald. Kinderen die het 
niveau niet meer kunnen volgen zorgen ook voor onrust. Leerlingen die aan de bovenkant 
zitten, zorgen voor gedragsproblemen. Ervaren leerkrachten halen betere resultaten. 
- De a groep heeft last van de leerkrachtwisseling na een zwangerschapsverlof.  Groep heeft 
het goed gedaan op de structuur van de leerkrachten van groep 3, later van op die van N.H. 
Nu moeten leerkrachten daar op in gaan zetten. Leerkrachten waren nieuw in groep 4. 
Ondanks parallelsamenwerking zijn er zaken blijven liggen.  
- De b en c groep hebben last van de nieuwe samenstelling. In de c groep zijn veel leiders.  
 
DMT alle  groepen hebben hun doelen niet behaald. Nieuwe leerkrachten hebben moeite 
met het gebruik de Estafette-methode. Volgend jaar didactisch coaching op inzetten bij 
aanvang van het jaar. Belang van veel effectieve leestijd voor alle instructiegroepen. 
Spelling groepen a en c doelen niet behaald. Idee is om al eerder moeilijkere 
spellingscategorieën te gaan oefenen. De methode wordt als te makkelijk ervaren; slechts 
invuloefeningen.  
Rekenen alle groepen hebben de evenredige groei niet behaald. Op bouwvergadering belang 
uitgelegd van het blijven remediëren van niet behaalde onderdelen en het bijhouden 
hiervan in je groepsplan. Er gaan nu kinderen afhaken. We zijn blij met de RT van Veronique. 
Begrijpend Lezen 
Alle doelen behaald ondanks dat we nog geen methode gebruiken.  
 
GROEPEN 5 
 
Groep 5a   DMT I SP I REK I          BL I 
Groep 5b   DMT I SP I* REK I       BL I 
 
Er is rust gekomen in de a-groep nadat de kinderen met gedragsproblematiek zijn blijven 
zitten. Veel ingezet op structuur (opbouw van alle lessen is hetzelfde), groepssfeer, alles 
bespreken, mindset en werk op niveau om achterstanden weg te werken. Welbevinden is 
nog kwetsbaar, dit vraagt veel van de leerkracht. Ze vervallen bij een andere leerkracht in 
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‘oud’ gedrag. Sterke leerlingen zijn ondanks extra uitdaging, minder gegroeid. We 
vermoeden dat dit komt doordat ze nu moeten leren leren.  
DMT De blauwe a groep moet meer oefenen met woordjes lezen (vloeiend en vlot en 
coöperatief) 
Groep 5b is sterk in BL. Aandacht gaat het meeste uit naar RW (nog net een I). Er zitten in 
deze groep wel een aantal kinderen met aandachtsproblematiek. 
 
GROEPEN 6 
 
Groep 6a    DMT I SP I REK I*   BL II* 
Groep 6b    DMT I* SP I* REK I     BL I* 
 
Gr 6a; Als je de grafieken van de groepsanalyse bekijkt dan zie je een enorme sprong in 
groep 5. Groep 6 lijkt daardoor een flinke dip te hebben. De leerkracht geeft goed les en 
houdt de individuele leerlingen goed in de gaten. De leerlingen zijn betrokken bij de les. De 
lkr geeft de leerlingen eigen verantwoording binnen de grenzen die zij aankunnen. Hierin is 
geen verklaring te vinden waardoor de daling is ontstaan. Er is wel een nieuwe leerling 
bijgekomen die laag scoort met BL.  
In de klas zitten wel leerlingen met behoorlijke leesproblemen. Het blijkt dat 2 ernstige 
dyslectische leerlingen de Cito BL in groep 5 voorgelezen hebben gekregen. Zij behaalde 
toen hoge resultaten en nu in groep 6 ( niet voorgelezen) lage resultaten. Ook is bij 1 
zwakke leerling ( Emily) de Cito BL M5  niet meegerekend aangezien er een 3.0 toets is 
afgenomen. Hierop is actie ondernomen door met beide ib'ers rond de tafel te gaan zitten 
en de voorwaarden voor evt uitzonderingen nogmaals goed te bespreken (ook met de lkr). 
Dit staat ook in het zorgplan beschreven.  
Vorig schooljaar zijn ook bij 2 ernstige dyslectische leerlingen hun DMT resultaten niet 
ingevoerd (ivm dyslexie behandeling) en nu zijn deze leerlingen wel meegeteld. 
Er zitten ook erg veel zorgleerlingen in gr 6a. Ondersteuning van de lkr is hierbij wenselijk. 
We zijn benieuwd wat de resultaten aan het eind van het schooljaar zullen zijn. De lkr is  
begonnen om  Snappet uit te testen met de hele groep. Met rekenen wordt alles verwerkt 
met Snappet, taal en spelling wordt voor de helft ingezet. De eerste resultaten zijn positief. 
Gr 6b geeft aan minder de handleiding te gaan volgen en meer kijken naar het doel dat 
behaald moet gaan worden. De prognoses van Sp en BL zijn net niet behaald. De groep scoort 
nog steeds goed. De lkr gaat wel inzetten op technisch lezen, hierbij minder de methode 
volgend maar de sterke onderdelen eruit halen en dit aanvullen met maatjesflitsen. 
 
Groepen 7    
 
Groep 7a    DMT I* SP I* REK III*     BL I 
Groep 7b    DMT I SP I REK I         BL I 
 
Gr 7a ; In de afgelopen periode was er veel onrust in de klas. Dit is besproken met de 
leerkracht, de kinderen en ouders. Met elkaar wordt hier nu hard aan gewerkt (betrokken 
zijn hierbij; leerlingen, ouders, leerkracht, directie, didactische coach, gedragsspecialist en 
ib). De onrust heeft de Cito resultaten niet positief beïnvloed. Door de brede aanpak die nu 
is ingezet is de verwachting dat de resultaten weer positief beïnvloed worden. Er wordt 
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(voor een dagdeel) een leerkracht extra ingezet om de gele groep te ondersteunen bij 
rekenen. 
Ook zijn bij de leerlingen die een onvoldoende hebben gescoord bij RW en waarvan dit niet 
de verwachting was een extra toets afgenomen ( SVT RW). De leerlingen hebben deze toets 
significant beter gemaakt dan de Cito RW) 
Gr 7b; deze groep heeft een mooie groei gemaakt. De lkr is veel bezig (en aan het 
onderzoeken) om de leerlingen meer eigenaarschap te laten nemen. Dit lijkt heel positief te 
werken. 
Ons toekomstvisie is ook meer eigenaarschap bij de leerlingen dus hier gaan we met alle 
groepen ook verder mee aan de slag. 
 
Groep 8    
DMT I   SP I REK I*         BL I 
De groep is behoorlijk gegroeid. Tijdens de groepsbespreking hebben we geprobeerd om 
erachter te komen hoe dit komt. Hier hebben we geen duidelijk antwoord op gevonden. Deze 
groep is juist een pittige groep waar veel energie in gestoken wordt om de lessen goed te laten 
draaien. Het is een klas die wel hard kan werken. Misschien is juist dit een reden; doordat de 
knd onrustig zijn tijdens de instructie wordt de lkr als het ware 'gedwongen' om de instructie 
kort en bondig te houden. Ook moet juist in deze klas op zoek gegaan worden naar actieve 
werkvormen. Dit geeft ook een positief effect.  
Ook is er een nieuwe leerling bijgekomen met een eigen leerlijn voor rekenen (groep 6 niveau). 
Haar lage resultaat drukt zwaar op het groepsgemiddelde 
 

ALGEMEEN  
Op deze school werken we met 3 IB’ers. 
Annoek is de IB’er van de onderbouw, Kathelijne van de middenbouw en Eline van de bovenbouw. 
  

NASCHOLING 

Annoek volgt de IB’opleiding en rondt deze in september 2017 af. Eline heeft de cursus ‘Triband 
Verantwoorden ’Collegereeks pedagogisch meesterschap’ afgerond. Kathelijne volgt de master 
Professioneel Meesterschap. Kathelijne heeft tevens het vak ‘dyscalculie en rekenproblemen’’ gevolgd 
aan de Hogeschool Utrecht.  
Eline en Annoek hebben de workshops verzorgd door PPO over rekenproblematiek gevolgd. Kathelijne 
en Annoek hebben tevens aan de themamiddag hoogbegaafdheid van PPO deelgenomen en Annoek 
heeft ook die over ADHD gevolgd. 
Tevens  hebben de IB’ers deelgenomen aan de conferentie ‘Talent in de klas’. 
 

ZIEN! 

In het schooljaar 2016-2017 is de leerkrachtenlijst 2x afgenomen en zijn twee leerling vragenlijsten  
1x ingevuld door de leerlingen van de groepen 6-8. Aan het eind van het schooljaar hebben de 
groepen 5-8 de aanvullende leerling vragenlijst ingevuld i.v.m. de meting van de sociale veiligheid. 
Tevens heeft groep 5 vragenlijst 1 ingevuld om de inspectie via ParnasSys een beeld te geven van de 
sociale veiligheid en tevens om in het volgende schooljaar volledig deel te gaan nemen aan de 
afname van de leerling vragenlijsten. In de laatste periode van het schooljaar is er 2x een 
bouwvergadering geweest waar ZIEN! Op de agenda heeft gestaan om afspraken te maken voor het 
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schooljaar 2017-2018 en om te bespreken welke inhoudelijke zaken in het volgende schooljaar terug 
moeten komen op de bouw.  
 

INVOERING 3.0 TOETSEN  

Stapsgewijs worden de Citotoetsen vervangen door de nieuwe 3.0 versie. Elk schooljaar wordt er een 
nieuw deel uitgebracht. Dit jaar is Rekenen versie 3.0 voor groep 6 uitgebracht en door ons 
vervangen. De Spelling 3.0 toetsen zijn ingevoerd in groep 4. In groep 5 zijn we gestart met de 3.0 
toetsen van Begrijpend Lezen.  
 

TALENT  

Dit jaar is één leerkracht iets meer dan een dag in de week vrij geroosterd om (hoog)begaafde 
kinderen in groepjes van twee te begeleiden met hun plusprojecten. De kinderen voor deze 
projecten zijn slechts geselecteerd op basis van hun hoge prestaties en hun werkhouding. Er is geen 
rekening gehouden met (hoog)begaafde leerlingen die onderpresteren en geen goede werkhouding 
hebben. De kinderen ervaarden weinig autonomie bij deze projecten aangezien ze de 
plusopdrachten vaak niet zelf mochten kiezen en ze ook verplicht aan een maatje gekoppeld werden. 
De begeleiding van de plusleerkracht was dit jaar om organisatorische redenen niet optimaal 
waardoor er onvoldoende aan de behoefte van relatie tegemoet kon worden gekomen. Door te 
weinig begeleiding en feedback van de reguliere leerkracht en de plusleerkracht werd er tevens 
onvoldoende tegemoet gekomen aan de behoefte van competentie.  Dit alles leidt in de groepen tot 
motivatieproblemen bij (hoog)begaafde leerlingen. Kathelijne heeft voor haar opleiding onderzocht 
hoe we aankomend schooljaar beter tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeftes van 
(hoog)begaafde kinderen en daarmee de motivatie kunnen vergroten. In het schooljaar 2017-2018 
gaan we proberen de plusleerlingen te selecteren op basis van alle cognitieve en niet-cognitieve 
kenmerken zoals die in de literatuur worden beschreven. Er is een nieuwe plusleerkracht aangesteld 
die daarvoor ook een opleiding gaat volgen bij Novilo. Zij gaat (hoog)begaafde leerlingen clusteren en 
in maximaal twee dagen een onderwijsaanbod geven dat past bij hun specifieke onderwijsbehoeftes 
en interesses. Er kan ingezet worden op relatie met gelijkgestemden en een geschoolde leerkracht 
die meer tijd heeft om zich te verdiepen in de individuele onderwijsbehoeftes. De leerlingen zullen 
betrokken worden bij de verschilden projecten die aangeboden worden waardoor ze meer 
autonomie zullen ervaren. Dit alles zal ook de gevoelens van competentie vergroten. Middels 
scholing willen we het team er op alert maken dat (hoog)begaafde kinderen veel meer kenmerken 
hebben dan de kenmerken waarop werd gesignaleerd. De plusleerkracht gaat in haar eentje niet het 
grote verschil maken aangezien ze niet alle kinderen die nu in het plusplan zitten, kan begeleiden. 
Ook het leerkrachtgedrag en het aanbod in de klas zal afgestemd moeten worden op de behoeftes 
van (hoog)begaafde leerlingen. Aankomend schooljaar zal daartoe een eerste stap gezet worden.  
 

21E EEUWSE VAARDIGHEDEN 

De huidige Generatie  Z leerlingen worden Screenagers genoemd. Prensky (2001) noemt hen ‘Digital 
Natives’ aangezien deze leerlingen vanaf hun geboorte worden omgeven door en gebruik maken van 
o.a. computers, internet, videospelletjes en mobiele telefoons. Prensky (2001) adviseert dat we de 
methode en de inhoud van ons onderwijs moeten afstemmen op deze nieuwe generatie. Bij die 
afstemming moeten we volgens Gerver (2014) weten op wat voor toekomst we onze leerlingen 
voorbereiden en welke 21e eeuwse vaardigheden ze daarvoor nodig hebben. Hij benoemt het belang 
van het ontwikkelen van zelfvertrouwen, eigen waarde, creatief en innovatief denken en 
communicatieve vaardigheden. Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO, z.d.) noemt daarnaast de 
vaardigheden kritisch denken, probleem oplossen, zelfregulering, computational thinking, 
samenwerken, sociale & culturele vaardigheden, mediawijsheid, ICT-vaardigheden en 
informatievaardigheden. Deze vaardigheden moeten worden opgedaan tijdens vakspecifieke lessen.   



24 
 

 

UITPROBEREN VAN SNAPPET EN NOTEBOOKS: KEUZE VOOR MOMENTO 

De huidige generatie leerlingen vraagt om een andere vorm van onderwijs. Ze groeien op met games 
die ze spelen op een laptop, op hun game consoles, tablet en smartphone. Er is al een overweldigend 
aanbod van digitaal leermateriaal. Waar onze papieren rekenmethode Pluspunt (z.d.) het mogelijk 
maakt te differentiëren op drie niveaus, kan de aanpassing met digitale leermiddelen individueel 
worden. Ook leerkrachten bij ons op school noemen de individuele afstemming als voordeel om 
bijvoorbeeld met Snappet te gaan werken. Afgelopen jaar is Snappet een aantal maanden 
uitgeprobeerd door een groep 6. Dit is een digitaal leermiddel dat adaptief wordt ingezet voor de 
verwerking van onder andere het vak rekenen en tevens feedback geeft aan zowel de leerlingen als 
de leerkrachten. Snappet geeft de leerkracht tevens inspraak bij de op te stellen doelen. Kinderen in 
deze tijd zijn gemotiveerd te werken met nieuwe gadgets. De Verenigde Staten (V.S.) zijn een 
voorloper voor wat betreft het ‘personalized learning’ (Sikkes, 2017). Het idee erachter is dat ieder 
leerling zijn eigen profiel heeft met een sterkte- zwakte analyse, eigen voorkeuren en individuele 
doelen. Het opgestelde individuele leertraject moet de leerling motiveren zelf gestelde doelen na te 
streven en het programma moet zich richten op het behalen van competenties in een flexibele en 
gestructureerde leeromgeving. Het leertraject sluit aan bij de cognitivistische visie: er moeten eerst 
bepaalde doelen behaald worden alvorens het programma verder gaat.  Voordelig is dat iedere 
leerling oefent in de zone van de naaste ontwikkeling waardoor tevens nieuwe verbindingen 
ontstaan in de hersenen. Bijkomend voordeel van het werken met digitaal leermateriaal is dat de 
leerlingen ook handiger worden in het bedienen daarvan, ICT- basisvaardigheden die ze voor hun 
toekomst ook nodig hebben. Verder stelt Sikkes (2017) dat deze vorm van leren minder 
administratieve lasten voor de leerkracht met zich mee brengt. Zeer recent onderzoek (Faber, Luyten 
& Visscher, 2017) onderzocht de effecten op de rekenresultaten en de motivatie van leerlingen in 
groep 5 bij het gebruik van Snappet. Het grootste effect werd gemeten bij reeds goed presterende 
leerlingen. Snappet biedt hen meer aanvullende verdiepende opdrachten dan een reguliere papieren 
methode. Ook de meer rekenzwakke leerlingen presteerden beter na het werken met Snappet. De 
motivatie voor het werken met Snappet was groot doordat de opdrachten adaptief zijn en er snelle 
gerichte positieve feedback is als de opdracht goed is gemaakt. Leerkrachten krijgen middels Snappet 
feedback in hun scherm over de prestatie en voortgang van de individuele leerlingen en over het 
niveau van de gehele groep. Belangrijk is dat de leerkrachten deze informatie weer gebruiken voor 
gerichte instructie. Uit het onderzoek bleek dat leerkrachten door de feedback van het programma 
beter konden differentiëren in hun instructie (Faber et al., 2017). De feedback voor de leerlingen zelf 
blijkt onvoldoende. De vormen waarop ‘Snappet’ de leerling feedback geeft, zijn kennis van resultaat 
(KR) en kennis van correct resultaat (KCR). Rood is fout, oranje betekent dat de leerling meer dan één 
keer een antwoord heeft gegeven en groen is in één keer goed. Als een leerling het antwoord fout 
heeft, wordt de volgende opdracht makkelijker. Snappet biedt geen elaboratieve feedback aan. 
Elaboratie, ofwel een zorgvuldige uitwerking, stelt de leerling in staat tot een diepere verwerking te 
komen. Deze feedback komt in digitale leermiddelen vooral voor in de vorm van een hulpkaartje of 
een ‘spiekkaartje’, waarna een oplossingsstrategie of een uitgewerkt voorbeeld wordt getoond als de 
leerling een foutief antwoord geeft. Deze vorm van feedback is aantoonbaar effectiever gebleken 
dan KR of KCR, omdat de inhoud van deze feedback aansluit bij eerder opgedane kennis van de 
leerling. Door te verwijzen naar een tijdens de instructie reeds aangeboden strategie, wordt de 
leerling geholpen in zijn leerproces om de aangeboden taak op een goede wijze te verwerken. 
Wanneer we de resultaten van het onderzoek bekijken in de vorm van effectmaten, dan tonen deze 
aan dat er bij uitgewerkte feedback (EF; bijvoorbeeld het tonen van de uitleg) een hoger leereffect 
gemeten werd (0.49) dan bij feedback met betrekking tot de juistheid van het antwoord (KR; 0,05) of 
het verstrekken van het juiste antwoord (KCR; 0.32). Tevens werd er bij EF een hoger leereffect 
gemeten in het vak rekenen-wiskunde dan in vergelijking met zaakvakken en talen (Van der Kleij et 
al., 2015) 
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Snappet gaat ervan uit dat elaboratieve feedback door de leerkracht wordt verzorgd middels de 
informatie die het dashboard geeft maar de Fatimaschool geeft er de voorkeur aan dat deze vorm 
van feedback in het programma zit. Vandaar dat de voor aankomend jaar gekozen wordt voor 
‘Momento’. Momento’ maakt het mogelijk om de digitale oefenstof van een reeds gebruikte 
methode in te zetten en deze op een gepersonifieerde wijze, op verschillende devices (computer, 
tablet en smartphone) te gebruiken. De feedback die de leerlingen krijgen tijdens het werken met 
‘Pluspunt Digitaal’, gaat verder dan de wijze waarop Snappet dit vormgeeft; er wordt gebruik 
gemaakt van kennis van resultaat (KR) en kennis van correct resultaat (KCR) èn er wordt er 
elaboratieve feedback (EF) gegeven. Wanneer er een foutief antwoord door de leerling wordt 
gegeven in een les die voorafgegaan is door een leerkrachtinstructie waarin een nieuwe strategie is 
aangeboden, wordt deze strategie door ‘Pluspunt Digitaal’ zo nodig nogmaals getoond. De getoonde 
strategie sluit exact aan bij de eerder gegeven instructie. Middels de informatie die het dashboard 
van Momento de leerkracht biedt, kan er direct een terugkoppeling gegeven worden wanneer het er 
toe doet, namelijk direct na de verwerking. De taal die de leerkracht gebruikt in de feedback, sluit 
daarmee aan bij de instructie èn de inoefening in de digitale leeromgeving.  
 

ENGELS 

De leerlingen van Generatie Z vragen om een voor hun meer uitdagende vorm van onderwijs. Ze 
hebben in het primair onderwijs een basis nodig die bestaat uit eenvoudig lezen, spreken en 
begrijpen van de Engelse taal. De leerkrachten die met onze methode  ‘Take it easy’ (z.d.) werken, 
geven aan blij te zijn met de native speaker op het digibord; ze hoeven niet per se zelf Engels te 
spreken. De filmpjes en liedjes zijn aantrekkelijk en de verwerking in het werkboek is variërend. De 
inhoud sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. Zo zijn er onder andere lesjes over 
boodschappen doen, kleding, het weer en over dieren. Dit jaar werken we ermee vanaf groep 5 
terwijl de methode een doorgaande leerlijn aanbiedt vanaf groep 1. De leerkrachten van groep 5 
geven aan dat het instapniveau voor de meeste leerlingen te hoog is doordat de methode niet wordt 
ingezet vanaf groep 1, zoals eigenlijk is bedoeld. Er bestaat een wettelijke verplichting om het vak 
Engels op de basisschool aan te bieden. In de vormgeving hiervan zijn de scholen vrij (Geurts & 
Hemler, 2013). De huidige kerndoelen stellen dat de leerlingen informatie halen uit eenvoudig 
gesproken en geschreven Engelse teksten. Verder moeten de leerlingen leren in het Engels 
informatie te vragen en geven over eenvoudige onderwerpen. Zij moeten een houding ontwikkelen 
waarbij ze zichzelf uit durven drukken in de Engelse taal.  Ze behoren de schrijfwijze te leren van 
enkele eenvoudige woorden over alledaagse onderwerpen.. De kerndoelen voor Engels in de 
onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn als volgt geformuleerd (Besluit kerndoelen onderbouw, 
2006):   
 

De leerling leert verder vertrouwd te raken met de klank van het Engels door veel te luisteren 
naar gesproken en gezongen teksten. De leerling leert strategieën te gebruiken voor het 
uitbreiden van zijn Engelse woordenschat. De leerling leert strategieën te gebruiken bij het 
verwerven van informatie uit gesproken en geschreven Engelstalige teksten. De leerling leert 
in Engelstalige schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te 
beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen. De leerling leert in spreektaal anderen een 
beeld te geven van zijn dagelijks leven. De leerling leert standaardgesprekken te voeren om 
iets te kopen, inlichtingen te vragen en om hulp te vragen. De leerling leert informeel contact 
in het Engels te onderhouden via e-mail, brief en chatten. De leerling leert welke rol het 
Engels speelt in verschillende soorten internationale contacten.  

 
Je kunt uit de kerndoelen afleiden dat in het basisonderwijs voor de leerlingen een basis wordt 
gelegd voor het verwerven en geven van informatie in het Engels door middel van het vergroten van 
hun spreek-, lees- en luistervaardigheid in praktische situaties. De schrijfvaardigheid is nog gering. 
Alle kerndoelen worden in zekere zin in uitgebreidere vorm ook weer genoemd in die van de 
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onderbouw van het voortgezet onderwijs. De kerndoelen van het primair en het voortgezet 
onderwijs zijn erg algemeen geformuleerd en bieden wellicht te weinig houvast bij het vormgeven 
van het onderwijs. Ook zijn deze kerndoelen moeilijk toetsbaar. Doordat het vak niet getoetst wordt 
in de CITO eindtoets van het primair onderwijs weten we ook niet hoe de vaardigheden van onze 
leerlingen zijn ten opzichte van die van het landelijke gemiddelde. Hierdoor is het voor middelbare 
scholen ook weer moeilijk om hun onderwijsaanbod te laten aansluiten bij het niveau van de 
brugklassers (Oostdam & Toorenburg, 2002). Dit jaar is er ook overleg geweest over de 
basisvereisten voor de start op de middelbare school. Belangrijk wordt ervaren dat kinderen 
vertrouwd zijn met de Engelse taal. 
 
Uit onderzoek blijkt dat basisschoolleerlingen positief staan ten opzichte van het aanleren van het 
vak Engels (Geurts & Hemker, 2013). Zowel de huidige kerndoelen voor het basisonderwijs en het 
voortgezet onderwijs als de aanbevelingen voor 2032 (Platform Onderwijs 2032, 2016) laten veel 
ruimte voor eigen invulling. Er geldt voor de basisscholen een inspanningsverplichting die niet wordt 
getoetst. Vanuit de wetenschap staan geen argumenten in de weg om Engels vanaf groep 1 aan te 
gaan bieden.  De gebruikte methode ‘Take it easy’ die over het algemeen goed bevalt, biedt al een 
doorlopende leerlijn aan vanaf groep 1. De teamleden uit de groepen 1 tot en met 4 staan er voor 
open om Engelse les te geven. Sommigen hebben wel behoefte aan extra scholing om zich vertrouwd 
te voelen met het geven van dit vak. De meeste leerkrachten zien er geen probleem in om 
momenten te vinden om Engels te geven, mits ze vrij zijn in de invulling daarvan. Ook over de inhoud 
van de lessen in de onderbouw hebben de leerkrachten zelf ideeën. De methode zou hierbij als bron 
kunnen dienen. De leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 gaan tot met Kerst 2017 de huidige 
methode en met een proeflicentie ‘Join in’ uitproberen. Voor de verrijking en de differentiatie 
zouden tablets en/of meer computers kunnen worden aangeschaft waarop de kinderen middels 
Squla en andere Engelse spelletjes gemotiveerd op niveau kunnen oefenen met de taal. Na deze 
periode moet geëvalueerd worden hoe het de leerkrachten en leerlingen bevalt om in alle groepen 
het vak Engels te geven. Voor de aansluiting bij het voortgezet onderwijs zouden we vaker ervaringen 
met middelbare scholen moeten uitwisselen.  
 

REKENEN 

De wijze van instructie en de begeleiding van de leerlingen bij het vak rekenen was dit jaar een 
speerpunt op de Fatimaschool en tevens van ons OAT van PPO Rotterdam. Eén IB’er volgde samen 
met de rekencoördinator het vak ‘Ernstige rekenproblemen en dyscalculie’ en gaven in de 
bouwvergadering hierover een presentatie. Verschillende leerkrachten en de overige twee IB’ers 
volgde scholing verzorgd door PPO. De informatie werd gedeeld in de bouwvergaderingen. In de 
groepen zijn aanpassingen gedaan in de (verlengde) instructie, verwerking en rekengesprekjes. De 
Intern Begeleiders hebben met behulp van een externe deskundige, gefinancierd door PPO, het 
dyscalculieprotocol en rekenbeleidsplan aangepast.  
 

ROTTERDAMSE PLAATSINGSWIJZER 

In de Rotterdamse Plaatsingswijzer staan de afspraken over de overstap van basis naar voortgezet 
onderwijs waaraan alle Rotterdamse scholen voor basis en voortgezet onderwijs zich moeten 
houden. Dit document bevat veel te nemen stappen. Om overzicht te houden wie verantwoordelijk is 
voor wat en wanneer dit uitgevoerd moet worden is er een uitgebreid stappenplan gemaakt door de 
ib’er en bouwcoördinator van de bovenbouw. Dit om alle te nemen stappen naar leerlingen, ouders, 
bestuur en VO scholen zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
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CENTRALE EINDTOETS 2017 

De schoolscore van de Eindtoets van groep 8 is 538.7 (landelijk gemiddelde 535.1). Wij zijn trots op 
het resultaat. 
Eén leerling is buiten de beoordeling van de Eindtoets gehouden. Zij is pas sinds groep 8 bij ons op 
school gekomen en heeft een IQ van onder de 80.  
 

OPP 

Dit schooljaar is een nieuw format ontwikkeld voor het maken van een eigen leerlijn. 
De ib’er van de bovenbouw informatie gaan inwinnen bij andere scholen. Ook is zij op een andere 
school gaan kijken. Uiteindelijk heeft zij, samen met de bouwcoördinator van de bovenbouw, een 
nieuwe opzet gemaakt. Dit is ook voorgelegd aan een begeleider van PPO en aan de directie. Dit 
heeft geresulteerd in verschillende opbouwende versies met als resultaat een format dat goed 
bruikbaar en uitlegbaar is voor leerkrachten en ouders. 
 

EIGENAARSCHAP 

Door het volgen van de cursus Triband Verantwoorden is het thema eigenaarschap een belangrijk 
onderdeel geworden. Eigenaarschap bij kinderen maar ook eigenaarschap bij leerkrachten (bij 
iedereen uiteindelijk). Dit onderwerp is daarom meerdere malen op de vergadering gekomen. We 
zijn dit schooljaar gaan brainstormen over hoe we de kinderen eigenaar kunnen laten worden van 
hun eigen leerproces. De leerkracht van groep 7 is hier samen met de klas mee aan de slag gegaan. 
De kinderen zijn meer betrokken bij het stellen van doelen en bij het aangeven wat zij daarvoor nodig 
hebben. Deze ervaringen zijn positief en gaan we komend schooljaar ook meer delen. 
 


