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INLEIDING
ALGEMEEN
Zoals uit onderstaand schema blijkt is dit schooljaarverslag direct gekoppeld aan het schooljaar plan. In dit verslag wordt teruggekeken op hetgeen het afgelopen jaar aan activteiten ontplooid
is en vooral hoe de kwaliteit daarvan is geweest. Op basis van die gegevens worden vervolgens
aanbevelingen gedaan voor de voortgang welke opgenomen worden in het volgende
schooljaarplan. Op langere termijn kunnen de conclusies en bevindingen ook hun effect hebben
op de algemene koers zoals deze in het schoolplan geduid wordt.
De evaluatie is in eerste instantie bedoeld als intern instrument, in tweede instantie
verantwoordt de school zich er ook mee naar ouders, m.r. en bestuur.
plancyclus Leerrijk!
wet en regelgeving

kernwaarden en missie Leerrijk!!

maatschappij
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STICHTINGSPLAN
Richtinggevende uitspraken voor 4 jaar

SCHOOLPLAN
Richtinggevende uitspraken voor 4 jaar

STICHTINGSJAARPLAN
Concretisering voor geldend jaar

SCHOOLJAARPLAN
Concretisering voor geldend jaar

STICHTINGSJAARVERSLAG
Evaluatie jaarplan en voortgangbepaling

SCHOOLJAARVERSLAG
Evaluatie jaarplan en voortgangbepaling

SCHOOLSPECIFIEK.
Voor u ligt het schooljaarverslag van basisschool “de Vaert”. Dit verslag is tot stand gekomen
door de plannen en ontwikkelingen vanuit het schoolplan 2015 -2019 en het schooljaarplan
2017-2018 te evalueren.
Om het schoolplan concreter te maken beschrijven we in het schooljaarplan hoe we i n
schooljaar 2017-2018 invulling geven aan de koers van de school en de reeds in gang gezette
ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Dit verslag geeft weer op welke wijze we procesmatig
een aantal ontwikkelingen in gang gezet hebben dan wel verder doorgeze t hebben.
We hebben gezamenlijk bekeken waar we nog in willen groeien, waar nog veranderingen en
verbeteringen mogelijk zijn. Deze worden dan ook benoemd en zullen uitgangspunt zijn om de
komende jaren op een bewuste manier aandacht aan te gaan besteden:
De verslaglegging in de vorm van dit schooljaarverslag is tweeledig: terugkijken op de
uitgevoerde activiteiten van 2017-2018 en in samenhang met het lopende schoolplan een
eerste stap maken op weg naar 2018-2019.
Rob Rijken
Directeur bs “De Vaert”.
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HOOFDSTUK 1 VOORTGANG SCHOOLONTWIKKELING
KOERSUITSPRAKEN
Koersuitspraak 1:
Binnen de periode van 15-19 komen tot een zo volledig mogelijke digitale leer /
werkomgeving voor leerlingen en leerkrachten, gebruikmakend van ervaringen van
andere scholen

Doelstellingen 2017-2018
-

Afspraken maken over uniforme uitwisseling naar ouders en kinderen. We gebruiken
hiervoor onder andere het ouderportaal van Parnassys en de app van Parro. We
stemmen stapsgewijs af welke keuzes we maken, teneinde de communicatie te
verbeteren.

-

We gaan een overstap maken van het werken met een server naar het werken met
Sharepoint. SharePoint is een platform van Microsoft dat dient als een raamwerk voor
het opzetten van een website voor informatie-uitwisseling en online samenwerking
binnen een groep of organisatie, zoals dat vaak op een intranet gebeurt. Door gebruik
te maken van Sharepoint wordt het eenvoudiger bestanden te delen en beheren, snel
informatie te zoeken en moeiteloos samen te werken in de hele organis atie.

-

We nemen onze ICT-visie onder de loep en gaan bekijken of de uitgangspunten van het
beleidsplan nog altijd kloppen voor onze school of bijgesteld moeten worden. Onder
leiding van de ICT-coördinator ontwikkelen we onze ICT-visie, gericht op de toekomst
en stemmen we het digitale lesaanbod af op de behoefte van onze leerlingen. Daarmee
is het noodzakelijk eerst in kaart te brengen wat er nu gebeurt in de school op ICT gebied en de functionaliteit daarvan kritisch te bekijken, voordat wordt overgaan tot
uitbreiding van hard- en software.

-

Randvoorwaarden digitale leeromgeving verbeteren en infrastructuur beter op elkaar
afstemmen door wegwerken van overbodige en verouderde computers en kabels in de
computerruimte en in de klassen. Investeren in digiborden en tablets die in de nieuwe
situatie ‘passen’.

Afgelopen schooljaar is een volgende stap gezet in het verbeteren van de digitale infrastructuur
op De Vaert.
In vijf klassen zijn nieuwe digitale schoolborden geplaatst. Hierdoor hebben we een goede
situatie gecreëerd in alle klassen waarbij de apparatuur voldoet aan de eisen passend bij de
huidige mogelijkheden die de techniek kan bieden. De inhaalslag die nodig was is daarmee
gemaakt.
Het afgelopen jaar is daarnaast stilgestaan bij de vraag hoe de leeromgeving het leren kan
ondersteunen, verbeteren en uitdagen. In dat kader moest er dringend ‘iets’ gebeuren met een
aantal ruimtes in de school, waaronder het computerlokaal. Laatstgenoemde ruimte heeft een
aantal noodzakelijke aanpassingen gehad. Enkele ouders die de school ondersteunen hebben
energie gestoken in het opknappen van de computerruimte. De werkplekken van de leerlingen
zijn nu sterk verbeterd, waardoor de leeromgeving bijdraagt aan het leren en leerlingen
motiveert.
Naast de aanschaf van digitale schoolborden zijn we het afgelopen schooljaar ook overgegaan
tot aanschaf van laptops.
Vooraf hebben we met elkaar bekeken hoe we de computer in de toekomst willen inzetten en
welke apparaten daarbij passen. Onder leiding van onze ICT-coördinator is samen met het
onderwijsteam onderzocht en in kaart gebracht welke behoefte er is en waar nieuwe apparaten
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aan moeten voldoende teneinde onze doelen te kunnen bereiken. Dit proces heeft geresulteerd
in de aanschaf van laptops die ingezet gaan worden in de midden-en bovenbouw. De reeds
aanwezige i-pads zullen in de toekomst worden ingezet in de onderbouw.
Een totaaloverzicht waarin staat beschreven welke software we (willen) gebruiken en met welk
doel we dat doen, moet er nog komen. Hier ligt een uitdaging voor de nieuwe coördinator die
vanaf volgend jaar de ICT- taak krijgt toebedeeld. Nu de randvoorwaarden beter op orde zijn
kunnen we ons het komende jaar beter gaan richten op de inhoud en hoe we in de toekomst de
koppeling willen maken tussen ICT en leren. De lange termijndoelen nemen we mee in de
nieuwe schoolplanperiode.
Het afgelopen schooljaar heeft er teamscholing plaatsgevonden over werken in Sharepoint. Het
heeft enige tijd nodig gehad om de voordelen van Sharepoint te ervaren, aangezien iedereen
jaren gewend was te werken met een server. Ondanks opstartproblemen heeft het werken met
Sharepoint gaandeweg voor een heldere structuur gezorgd waarin leerkrachten en directie
onderwijs gerelateerde zaken makkelijker met elkaar kunnen delen en beheren.
Uitwisseling van informatie richting ouders is het afgelopen schooljaar duidelijk ingekaderd. De
digitale mogelijkheden hebben eraan bijgedragen dat ouders geen brieven meer mee naar huis
krijgen via de leerlingen. Ze kunnen inloggen in het ouderportaal en bekijken welke gegevens
bij school bekend zijn. Ook kunnen ze het aangeven als er wijzigingen zijn. Met de app van
Paro zijn er korte lijnen mogelijk die ervoor zorgen dat de communicatie tussen ouders en
leerkrachten goed verloopt. De ervaringen van zowel ouders als leerkrachten zijn positief.
Het ouderportaal en de app van Parro sluiten goed aan bij de behoefte van de ouders te
werken met communicatiemiddelen die passen in de huidige tijd. We gaan in het nieuwe
schooljaar bekijken welke stappen we hier nog verder in willen zetten, aangezien de
mogelijkheden nog niet allemaal worden benut. Van belang is daarbij steeds te bekijken met
welk doel we keuzes maken en wat we daarmee willen bereiken.
Koersuitspraak 2:
In de periode 15-19 realiseren dat alle leerkrachten een coördinerende taak op
schoolniveau professioneel uitvoeren (gespreid leiderschap en
verantwoordelijkheden). Hierbij gebruik maken van het specialisme en de
competenties van leerkrachten. Waar mogelijk twee leerkrachten op een
specialisme.

Doelstelling 2017-2018
Verder uitwerken van de doelstelling die bij de betreffende coördinator/specialist hoort. Borging
van de schoolontwikkeling is in handen van de leerkracht met bijbehorend specialisme. Hier
willen we meer verdieping in bereiken. Borging van de bereikte ontwikkeling vindt plaats tijdens
de geplande overlegmomenten en de afspraken die daaruit ontstaan.
De bouwcoördinatoren werken met een jaarplanning waarin voor een groot deel vastligt welke
onderwerpen gedurende het schooljaar aan bod komen.
De coördinerende taken, binnen de schoolorganisatie, hebben een duidelijke invulling gekregen.
Toch is er, naar aanleiding van het afgelopen schooljaar, nog altijd behoefte aan een betere
structuur en taakomschrijving. Het komende schooljaar zal dit verder worden uitgewerkt, zodat
voor het team helder is wat er van elkaar verwacht mag worden . We willen daarmee bereiken
dat leerkrachten elkaar makkelijker aanspreken op elkaars taken en verantwoordelijkheden.
De coördinatoren hebben zich het afgelopen jaar geprofileerd richting hun collega’s door
regelmatig aandacht te vragen voor hun discipline tijdens bouw- en teamvergaderingen.
De rol van de bouwcoördinator is daarbij het afgelopen jaar veranderd. De bouwcoördinatoren
zijn meer gericht op het volgen en sturen van onderwijskundige ontwikkelingen binnen de
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school en koppelen de opbrengst en het proces terug richting MT. Ze zijn daarbij
procesbegeleiders waarmee gespreid leiderschap in het team wordt bevorderd.

Koersuitspraak 3: Bijstelling van de koersuitspraak uit schoolplan 15-19.
Een duidelijke zichtbare doorgaande lijn m.b.t tot de creatieve vakken handenarbeid
en tekenen

Doelstelling 2017-2018:
Onderzoeken in de bouwen en in kaart brengen wat er op dit gebied aangeboden wordt en wat
hierin gemist wordt. Van daaruit heldere acties wegzetten voor de komende jaren.
De doorgaande lijn op het gebied van tekenen en handvaardigheid is gerealiseerd , maar de
borging ervan heeft jaarlijks aandacht nodig. Ook het afgelopen jaar zijn hierover afspraken
gemaakt tijdens bouwoverleg.
Leerkrachten hebben zich verdiept in digitale mogelijkheden om creatieve vakken aan te
bieden. Hieruit is een voorstel gekomen om het komende jaar een muziekmethode uit te
proberen. Drama wordt ingepast in het weekrooster wat gaat bijdragen aan een gevarieerd
creatief aanbod.
Binnen het taakbeleid heeft een leerkracht het voortouw genomen om een systeem uit te
bouwen waarbij materialen op daarvoor ingerichte plekken terug te vinden zijn. Afspraken
hierover zijn gecommuniceerd tijdens overlegmomenten. Dit heeft gezorgd voor meer
duidelijkheid en overzicht in de school. Leerkrachten zijn beter in staat materialen te vinden op
plekken die daarvoor zijn ingericht.

Koersuitspraak 4:
Het stellen van prioriteiten binnen de sterke en zwakke kanten van ons
schoolondersteuningsprofiel in een verbeterplan, waarop we onze ontwikkeling gaan
richten en verbinden tot een samenhangende visie hoe wij ons onderwijs in willen
richten en geven.

Doelstellingen 2017-2018:
Verbeteren van zwakke kanten en niveau verbetering nastreven
Zwakke kanten:
- Collegiale consultatie. Herinvoeren
- Meer samen vieren bijv. projecten
- ICT We lopen achter: zie doelstellingen ICT
- Uitstraling school. Project Duurzame school. Meubilair
- Selectie criteria Levelwerk aanscherpen en op basis van
individuele beoordeling van de leerling er mee laten werken..
- Ouders, kinderen en leerkrachten tot ambassadeurs van onze
school maken. Strategisch denken.
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Collegiale consultatie:
Leerkrachten hebben elkaar het afgelopen jaar ondersteund bij het reflecteren op
werkervaringen, het beantwoorden van werkvragen en het bespreken van werkproblemen. Ook
hebben ze elkaars lessen bezocht. We zien dat leerkrachten hier in toenemende mate
initiatieven in nemen vanuit het oogpunt van elkaar te willen leren.
Bij het inzetten van het directe instructiemodel hebben we door middel van observaties in de
klas bemerkt dat er nog winst te behalen valt bij het aangeven van het doel van de les. Hier
willen we ons het komende jaar op gaan richten om het leren van kinderen meer betekenis te
geven.
In groep 1/2 zijn leerkrachten begonnen met het invoeren van een inloop. De leerlingen komen
zelfstandig de school in en kunnen bij binnenkomst direct doelgericht aan de slag met diverse
activiteiten die door de leerkracht zijn voorbereid. Het enthousiasme van de leerlingen en
leerkrachten heeft aanstekelijk gewerkt, waardoor de inloop inmiddels ook in andere groepen
ingevoerd is.
Door de invoering van de inloop zien we onder andere dat kinderen positiever en intensiever
aan de slag gaan met rekenen en taal. In bouwvergaderingen en tijdens collegiale consultatie
zijn deze ontwikkelingen besproken en zo nodig bijgesteld. We zien dat er enthousiasme
ontstaat bij leerkrachten doordat ze bemerken dat de initiatieven die ze nemen positief
uitwerken op de kinderen.
Uitstraling school, meubilair, schoolplein:
Voor de groepen 1/2 is nieuw meubilair aangeschaft. Samen met de leerkrachten van de
groepen 1/2 hebben we onze visie op onderwijs nadrukkelijk betrokken om tot keuzes te
komen. De inrichting moest vooral aansluiten op hoe wij het onderwijs vorm willen geven op De
Vaert. We hebben daarvoor expertise ingezet van een gespecialiseerd bedrijf. We hebben
aanvankelijk ons ideale plan opgesteld om vervolgens te be kijken wat we daarvan in praktijk
kunnen brengen binnen de financiële mogelijkheden die er zijn.
Toekomst De Vaert:
Om ook in de toekomst de kinderen een goede onderwijssituatie te kunnen bieden, zal op termijn
duidelijk worden wat er met het verouderde gebouw van De Vaert gaat gebeuren.
Het afgelopen schooljaar zou duidelijk worden of De Vaert een grote renovatie te wachten staat, of
dat we ons op nieuwbouw kunnen gaan richten in de toekomst. Van invloed daarop is een onderzoek
van de stichting Scholen van Morgen. Deze stichting werkt aan de verbetering en vernieuwing van het
onderwijs, vanuit de vraag hoe leerlingen het beste leren en wat zij daarvoor nodig hebben. Gebleken
is dat een functioneel schoolgebouw en deskundige ondersteuning gericht op de leerbehoefte kritische
succesfactoren zijn. De uitkomst van het onderzoek is afgelopen schooljaar besproken met het
bestuur en de wethouder van onze gemeente. Ook de medezeggenschapsraad is betrokken in de
processen die lopen en het overleg tussen bestuur en gemeente.
Uit het onderzoeksrapport blijkt dat er veel aanpassingen nodig zijn om het gebouw naar behoren te
renoveren. Het realiseren van nieuwbouw lijkt daarmee een betere optie die op de langere termijn
meer voordeel oplevert. Het bestuur heeft ons daarover het afgelopen jaar structureel geïnformeerd,
alsmede over de stappen die gezet zijn teneinde verder te komen in deze ontwikkeling. Een concrete
duiding van wat we op welke termijn mogen verwachten is er echter nog niet. Ook het komende jaar
zullen we deze ontwikkelingen als vanzelfsprekend blijven volgen.
Levelwerk en plusklas:
Het afgelopen jaar zijn ervaringen gedeeld tijdens overleg om een goede afstemming te krijgen over
hoe de leerlingen in en buiten de klas worden begeleid. Voor kinderen die in aanmerking komen voor
Levelwerk zijn er heldere afspraken vastgelegd. Daarnaast is er een pilot plusklas gestart om te
verkennen hoe we deze in het nieuwe schooljaar gaan inbedden in de schoolorganisatie.
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Koersuitspraak 5:
In de periode 15-19 de grenzen van onze ondersteuningsmogelijkheden binnen
passend onderwijs onderzoeken, uitbreiden en beschrijven.

Doelstelling 2017-2018:
Ondersteuningsmogelijkheden vanuit eigen expertise in kaart brengen. Grenzen
aangeven vanuit onze eigen inzichten:
In het vernieuwde schoolondersteuningsprofiel staat helder beschreven welke (extra)
ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Het komende jaar nemen we hierin op welke stappen
wij gaan zetten om de ondersteuning op onze school te verbeteren in de toekomst.
Koersuitspraak 6:
Leerlingen leren hoe te leren en hoe ze steeds meer zelf een rol in hun eigen
leerproces krijgen.
Leren leren of zelfstandig leren houdt in: informatie kunnen verwerven, verwerken
en toepassen in allerlei situaties en ook jezelf kunnen motiveren. Je leert beter leren
als je in staat bent je eigen manier van leren te observeren, te verrijken en bij te
sturen waar nodig. Het gaat onder meer om studeervaardigheden, studieplanning,
geheugentechnieken, gebruik van naslagwerken (atlas, woordenboek) onderscheid
maken tussen hoofd- en bijzaken, samenvatten en schema`s opstellen. Leren kiezen.

Doelstelling 2017-2018:
1. De ontwikkeling van activerend les- en/of begeleidingsgedrag als middel naar zichtbaar lerende
leerlingen en leraren die de methode gebruiken in plaats van volgen.
2. Zelfstandig werken leren inzetten als middel naar zelfstandig leren.
3. (Optioneel) Spel leidend maken in het leren van kinderen
4. Overleg waarin vanuit energie samen geleerd wordt rond de streefbeelden en waarin teamleden
elkaar actief ondersteunen in het ontwikkelen van initiatieven.
5. Door het traject is de veranderkracht en het probleemoplossend vermogen van de school zo
verbeterd dat de school met beperkte(re) inzet van externe begeleiding de schoolontwikkeling kan
vormgeven.
We hebben een koers ingezet waarbij kinderen meer grip krijgen op hun eigen leerproces.
Samen met Hans van Rijn hebben we het afgelopen jaar tijdens studiebijeenkomsten inzichten
verkend, waarmee we de ontwikkeling van activerend les- en/of begeleidingsgedrag als middel
inzetten naar zichtbaar lerende leerlingen.
Leerkrachten zijn in de gelegenheid gesteld te reflecteren op de ontwikkeling en voortgang met
behulp van een coach.
We zien steeds meer leerkrachten initiatieven nemen waarbij de lesmethode meer gebruikt
wordt in plaats gevolgd. We zien leerkrachten meer met elkaar delen en nieuwe kennis
ontwikkelen. Dit alles heeft geleid tot een aantal concrete veranderingen i n aanpak in de klas.
Het komende jaar krijgt dit proces een vervolg waarbij leerkrachten stappen zetten naar meer
gepersonaliseerd onderwijs en betekenisvol leren.
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Koersuitspraak 7.
Analyseren van Integraal data gegevens zoals opbrengsten en uitkomsten van
vragenlijsten. Het goed in beeld krijgen van de opbrengsten, de vaardigheidsscores
en de niveau waarden binnen de vakgebieden op groepsniveau. De analyses
gebruiken om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De kennis van de
niveauwaarden I t/m V en groepsoverzichten “vaardigheidsgroei leerlingen”, moeten
samen een beter beeld geven op waar de focus op je groepsdifferentiatie moet
komen te liggen.
In de maand september hebben de leerkrachten uit de groepen 1 – 8 gesprekken gevoerd met
betrekking tot de analyse van de data van de gegevens van de nieuwe g roep. Het gesprek is
gevoerd door IB, directeur en groepsleerkracht.
Vragen die aan de orde komen zijn gekomen:
- Samen bekijken we de opbrengsten op groepsniveau van het voorgaande jaar. Wat is
je indruk?
- Hoe is de verdeling van niveauwaarden in procenten?
- Zijn opbrengsten hoger of lager dan in de voorgaande jaren op groepsniveau?
- Op welke vakgebieden ga je de nadruk leggen in het komende schooljaar?
- Welke niveaus gaan je basisgroep omvatten?
- Wat vertelt het overzicht van Zien over de betrokkenheid van de leerlingen?
- Wat vertelt het overzicht leerling vaardigheidscores je over de groep?
- Welke leerlingen zijn in jouw ogen potentiele risico leerlingen?
- Hoe denk je de opbrengsten te kunnen beïnvloeden?
- Welke doelen stel je jezelf om in de periode tot januari te realiseren?
- Geeft bovenstaande informatie je voldoende input voor het bijstellen van je
groepsplannen in de komende werkvergaderingen?
In januari zijn de gestelde doelen vervolgens bespr oken en is bekeken in hoeverre deze gehaald
zijn. Leerkrachten hebben de mogelijkheid gehad het MT te informeren over de situatie in de
klas, gekoppeld aan leeropbrengsten. Het MT heeft een dienende rol als ondersteuner en
sparringpartner.
Het taakbeleid:
Het taakbeleid is het afgelopen jaar ingericht volgens een vastgesteld model van de stichting
Leerrijk. Tijdens een studiedag zijn de taken verdeeld.
Binnen dit taakbeleid is sprake van:
- duurzame inzetbaarheid van 40 uren voor een fulltimer. Ieder e leerkracht heeft voor zichzelf
helder hoe hij de uren zijn ingezet.
- inzet eigen professionele ontwikkeling van 83 uur voor een fulltimer.
BELEIDSVOORNEMENS
Zie uitwerking koersuitspraken
NIEUWE ONTWIKKELINGEN
NVT
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HOOFDSTUK 2 VAKMANSCHAP: TEAMLEREN EN PROFESSIONALISERING

Uitvoeren /ontwikkelen van de koersuitspraken

Team

Borgen van ontwikkelingen uit vorig schooljaar

Team

Schoolontwikkeling
De lerende school met Hans van Rijn
Cursus beelddenkcoach

Team

Woordenschat Auris

Judith Viguurs, Evelyne
Kattenbeld, Els van Loosdrecht
Judith Viguurs

Ilona van der Sanden

Opleiding gymbevoegdheid
Groep 3 onder de knie

Cathy van Mook, Josephine van
Ballegoy
Janny de Nijs, Annemiek de Wit,
Theo van de Velden, Dafne
Vermolen, Margret Broeders,
Lisette van de Griendt
Judith Viguurs, Erik Timmermans
Team
Els van Loosdrecht en Myriam
Kleijngeld

BHV

Kanjertraining basiscursus
Coaching Bertine van de Oever
VCP bijeenkomst 2x

HOOFDSTUK 3 KWALITEIT
OPBRENGSTEN: (CITO)TOETSRESULATEN PER VAK

Trendanalyse op schoolniveau Midden 2017-2018 (maart 2018)
Begrijpend lezen
Percentage I en II scores (De A en B scores zijn omgezet in I en II scores dus het resultaat wijkt af van
de werkelijkheid in voorgaande jaren)
Afname

Groep
3

M 2015-2016
M 2016-2017
M 2017-2018

Groep 4

42%
50%
31%

Groep 5

41%
45%
34%

Groep 6

33%
44%
43%

Groep 7

38%
31%
39%

Groep 8

55%
48%
41%

Resultaten vergeleken Cito
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Ci
to
I
II
III
IV
V

Landelijke
verdeling
20%
20%
20%
20%
20%

Groep 3

Groep 4
13%
18%
33%
13%
23%

Groep 5

Groep 6

21%
13%
26%
26%
13%

12%
31%
15%
27%
15%

Groep 7

Groep 8

16%
23%
23%
19%
19%

22%
19%
17%
11%
31%

Resultaten vergeleken met het landelijk gemiddelde
Groepen
Landelijk gemiddelde
V score school
Vaardigheidsscore
Groep 3
Groep 4
133
130.6
Groep 5
154
157.7
Groep 6
174
172.9
Groep 7
189
190.0
Groep 8
55
56,4

Niveauwaarden
Afname
Groep
3
M 2015-2016
M 2016-2017
M 2017-2018

Groep 4

3.7
4.1
2.6

Groep 5

3.3
3.2
3.5

Groep 6

2.2
3,1
2.9

Groep 7

Groep 8

2.6
2.4
3.1

4.2
4.0
3,3

Begrijpend lezen
Analyse
Groep 4:
De huidige groep 4 scoort erg laag in vergelijking tot voorgaande jaren. Er is een groot percentage IV
en V-scores behaald (bijna 1/3 van de leerlingen!). Het percentage I- scores is laag. Als we de
vaardigheidsscore vergelijken met het landelijk gemiddelde, dan scoren we 2.4 punten lager. De
niveauwaarden komt uit op 2.6.
Als we de groepen 4 door de jaren heen bekijken kun je een grillige ontwikkeling zien. Actie vereist.
Groep 5
In groep 5 is er een groot percentage IV en V-scores behaald (39%). De groep scoort 3.7 boven het
landelijk gemiddelde. Zij behalen een niveau waarde van 3.5. Eind groep 4 scoorden zij een 4.1. We
zien een dalende lijn.
Als we de groepen 5 door de jaren heen bekijken zien we dat er een stabiele score is.
Groep 6
In groep 6 is er een groot percentage IV en V-scores behaald (42%). De groep scoort 1.6 onder het
landelijk gemiddelde. Er is een lichte daling van de niveauwaarden t.o.v. vorig jaar. Als je deze groep
bekijkt vanaf groep 4 dan zie een daling in de niveauwaarde; 3.7 / 3.2 / 2.9
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Groep 7
In groep 7 is er het percentage IV en V-scores 38 %. De groep scoort 1 punt boven het landelijk
gemiddelde. Zij behalen een niveauwaarde van 3.1. Deze score blijft stabiel als je de groep in vorige
jaren bekijkt. Als je de niveauwaarden van groep 7 over een aantal jaar bekijkt zie je een lichte groei.
Groep 8
In groep 8 behaald 42% van de leerlingen een IV- of V score. De totaal score ligt 1.6 boven het
landelijk gemiddelde. De niveauwaarde is t.o.v. de vorige jaren van deze groep steeds gestegen (2.2 /
2.4 / 3.3). Als je verticaal naar de cijfers kijkt dan scoort groep 8 minder dan afgelopen jaren (4.2 / 4.0
/ 3.3).
Algemeen
We zien alle groepen rondom het landelijk gemiddelde score. Groep 7 scoort met de groep in
stijgende lijn wat een positieve ontwikkeling is. Er moet geanalyseerd worden wat er nodig is om
meer rendement uit de lessen begrijpend lezen te halen zodat we dat terug kunnen zien in de
toetsen.
Mogelijke oorzaken
We gebruiken de methode Nieuwsbegrip. We volgen precies de handleiding, is dit de goede
strategie?
Begrijpend lezen wordt door de leerlingen als niet positief ervaren, wat kunnen we doen om dit vak
aantrekkelijker te maken?
Acties
Benoem naar de kinderen steeds het doel van de les en bespreek op het eind wie het doel heeft
behaald en wie nog ondersteuning wil om het doel te bereiken.
Nieuwsbegrip: niet klakkeloos alle opgaven maken. Kijken welke opdrachten bijdragen aan
de leesontwikkeling van de kinderen.
Leerkrachten van groep 4 geven aan dat er aan het begin van groep 4 nog heel weinig aan
begrijpend lezen wordt gedaan. Dit wordt vooral 2de helft van het jaar ingezet. Eerste half jaar wordt
vooral op technisch lezen ingezet. MOETEN WE DAN CITO M4 WEL AFNEMEN?
-

Modeling. Kinderen kritisch leren kijken.
Lees voor in de klas, doe aan leesbeleving.
Kritische houding aanleren, zelf controle.

Strategieën niet alleen tijdens begrijpend lezen vakken maar ook bij zaakvakken toepassen.
Integreren in systeem van lezen.
-

Denkprocessen aansturen.
Doorvragen waardoor kinderen kritisch moeten luisteren en kritisch moeten nadenken.
Tijdens bouwvergaderingen kritisch blijven kijken wat werkt en wat niet, collegiaal overleg.-

Rekenen
Percentage I en II scores (De A en B scores zijn omgezet in I en II scores dus het resultaat wijkt af van
de werkelijkheid in voorgaande jaren)
Afname

Groep

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8
12

1
M 20152016
M 20162017
M 20172018

66%

27%

38%

41%

17%

42%

60%

72%

37%

44%

34%

41%

34%

32%

50%

34%

36%

39%

38%

31%

23%

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

13%
21%
26%
21%
18%

14%
22%
22%
19%
24%

21%
18%
26%
11%
24%

17%
21%
21%
13%
29%

14%
17%
21%
26%
21%

17%
6%
22%
14%
42%

Resultaten vergeleken Cito
Ci Landelij Groe Groep
to ke
p1
2

I
II
III
IV
V

verdelin
g
20%
20%
20%
20%
20%

36%
14%
17%
14%
19%

Resultaten vergeleken met het landelijk gemiddelde
Groepen
Landelijk gemiddelde
V score school
Vaardigheidsscore
Groep 1
Groep 2
81
88
Groep 3
115
114.6
Groep 4
162
156.2
Groep 5
202
204.8
Groep 6
202
223.6
Groep 7
251
247.1
Groep 8
112
106.5
Niveauwaarden
Afname Groep 1
M
20152016
M
20162017
M
20172018

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

4.3

2.9

2.8

3.6

1.0

2.8

4.1

4.3

2.6

3.9

3.0

3.5

1.7

2.8

4.2

3.0

2.2

3.4

2.2

2.3

1.0
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Rekenen
Analyse
Groep 2:
De helft van de kinderen heeft een I- of II-score. Deze groep scoort 7 punten boven het
landelijk gemiddelde. De niveauwaarde is stabiel t.o.v. vorige jaren; 4.3 / 4.3 /4.2.
Groep 3:
In groep 3 hebben 39% van de kinderen een IV- of V-score. Ze scoren 0.4 onder het landelijke
gemiddelde. Bij de niveauwaarden zie je verticaal een ligt groei bij wat de groepen 3 afgelopen
jaar hebben gedaan (2.9 / 2.6 / 3.0). deze groep scoorde vorig jaar in groep 2 wel beter (4.3
naar 3,0)
Groep 4:
In groep 4 scoort 43% IV of V. Zij scoren 5.8 punten onder het landelijk gemiddelde. De
niveauwaarden laten een dalend beeld zien in 3 jaar tijd ( 4.3 / 2.6 / 2.2) . als je verticaal kijkt
zie je een grillig beeld (2.8 / 3.9 / 2.2).
Groep 5
Groep 5 laat een 35% van de kinderen een IV- of V-score zien. De vaardigheidsscore is 2.8
boven het landelijk gemiddelde. De niveauwaarden is stabiel t.o.v. vorige jaren groep 5 (3.6 /
3.0 / 3.4). Je ziet bij de groep een lichte schommeling bij de niveauwaarden als je diagonaal
kijkt (2.9 / 3.9 / 3.4).
Groep 6
In groep 6 hebben 42% van de kinderen een IV- of V-score. De vaardigheidsscore t.o.v. het
landelijk gemiddelde is 21.6 punten hoger. De niveauwaarden hebben verticaal een heel grillig
beeld (1.0 / 3.5 / 2.2). T.o.v. vorig jaar laat deze groep een daling zien van 0,8 punten (3.0 /
2.2)
Groep 7
In groep 7 behaalt 47% van de leerlingen een IV- of V-score. De vaardigheidsscore ligt 3.9
punten onder het landelijk gemiddelde.
Groep 7 heeft een aantal jaren op de niveauwaarden laar gescoord (2.8 / 1.7 / 2.3). Als groep
is er diagonaal een sterke daling te zien (3.6 / 3.5 / 2.3).
Groep 8
In groep 8 behaald 56% van de leerlingen een IV- of V-score. De vaardigheidsscore van deze
groep ligt een stuk beneden het landelijk gemiddelde, te weten 5.5 punten. Deze groep is
zichtbaar altijd een zwakke rekengroep geweest. De niveauwaarden van de afgelopen 3 jaar
zijn 1.0 / 1.7 / 1.0. Als we verticaal naar groep 8 kijken moeten we constateren dat er een heel
sterke daling in de niveauwaarden zit (4.1 / 2.8 / 1.0)
Veel van deze leerlingen hebben een uitstroom profiel van VMBO -B/K.
Algemeen
Bovenstaande gegevens geven geen reëel beeld van de w erkelijke capaciteiten van de
leerlingen, dit verklaren wij door de implementatie van de nieuwe methode.
Groep 2 laat steeds een goede en stabiele score zien.
Dit schooljaar zijn we begonnen met de nieuwe methode. In maart hebben we een evaluatie
gehad met de uitgever. Daaruit blijkt dat groep 1 en 2 kinderen een aantal vaardigheden aan
moet leren om praktisch goed te kunnen starten in groep 3. De leerkrachten van groep 3 liepen
er namelijk tegenaan dat kinderen nog niet de transfer konden maken van reali stisch tellen
naar inzicht tellen (eierdozen).
De resultaten in groep 3 zijn nog niet waar we op gehoopt hadden.
Ik wil i.v.m. nieuwe methode dus geen harde conclusies trekken uit bovenstaande gegevens.
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Mogelijke oorzaken
Nieuwe methode die de leerkrachten zich eigen moesten maken.
Iedere groep is begonnen met het laatste blok van het schooljaar ervoor waardoor ze een
aantal onderwerpen nog niet behandeld hadden die wel in de CITO toetsen voorkwamen.
Nieuwe manier van werken voor de leerlingen: niet het eindresultaat maar het proces is
belangrijker in deze methode. En in de CITO wordt dan weer niet gekeken naar het proces
maar naar het eindresultaat.
Acties
Benoem naar de kinderen steeds het doel van de les en bespreek op het eind wie het doel h eeft
behaald en wie nog ondersteuning wil om het doel te bereiken.
Naar aanleiding van gesprekken met leerkrachten worden de volgende acties ondernomen:
Groep 4: Om rekenen te verbeteren zijn we begonnen om in de inloop(3x per week)
extra veel aandacht te besteden aan het automatiseren.
Groep 5: Nog meer dan tot nu toe tussenstappen laten uitwerken in “kladschrift”,
Moeilijke stof blijven herhalen totdat het wordt beheerst, Pre -toetsen afnemen, Kinderen
toetsen laten inzien en fouten laten verbeteren in het aantekenschrift, Afspraken maken over
welke opdrachten aan het eind van de les (dag) af zijn. Meer spelvormen om rekenen leuk te
maken (We starten met inloop en spellen van SLO).
-

Groep 6 en 7: Rekenen als onderdeel van de inloop.

Spelling
Percentage I en II scores (De A en B scores zijn omgezet in I en II scores dus het resultaat wijkt af van
de werkelijkheid in voorgaande jaren)
Afname
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
M 2015-2016
M 2016-2017
M 2017-2018

71%
72%
58%

Resultaten vergeleken Cito
Ci Landelijk Groep 3
to e
verdeling
I
20%
45%
II
20%
13%
III 20%
11%
IV 20%
5%
V 20%
26%

63%
64%
53%

46%
53%
48%

42%
44%
37%

46%
44%
42%

66%
44%
47%

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

24%
24%
29%
13%
11%

33%
4%
46%
4%
13%

12%
30%
21%
16%
21%

26%
21%
26%
18%
9%

32%
21%
24%
16%
8%

Resultaten vergeleken met het landelijk gemiddelde
Groepen
Landelijk gemiddelde
V score school
Vaardigheidsscore
Groep 3
145
170.1
Groep 4
237
253.7
Groep 5
295
307.8
15

Groep 6
Groep 7
Groep 8

317
349
143

Niveauwaarden
Afname
Groep 3
M 2015-2016
M 2016-2017
M 2017-2018

4.4
4.5
4.1

330.9
349.2
145.6

Groep 4

Groep 5

4.4
4.4
4.1

3.8
4.0
4.0

Groep 6
2.8
4.0
4.1

Groep 7

Groep 8

4.1
3.3
3.0

4.5
2.6
4.1

Analyse
Groep 3:
In groep 3 hebben 58% van de kinderen een I- of II- score. Daarnaast heeft ruim een kwart
een V-score. Deze groep scoort met de vaardigheidsscore ver boven het landelijk gemiddelde,
te weten 25.1 punten. De niveauwaarden zijn als ruim voldoende te bestempelen. Als je de
analyse bekijkt over afgelopen jaren in groep 3 dan zie je daar een lichte daling maar nog
steeds redelijke stabiel en een goede uitslag.
Groep 4:
In groep 4 hebben 53% van de kinderen een I- of II-score. Er is een klein percentage (8%) die
een V-score behaald. Vaardigheidsscore in vergelijking met het landelijk gemiddelde is 16.7
hoger.
De niveauwaarden zijn als ruim voldoende te bestempelen. Als je de analyse bekijkt over
afgelopen jaren in groep 4 dan zie je daar een lichte daling maar nog steeds stabiel en een
goede uitslag.
Groep 5:
In groep 5 hebben 48% van de kinderen een I- of II-score. Er is een klein percentage (11%)
die een V-score behaald. Vaardigheidsscore in vergelijking met het landelijk gemiddelde is 12.8
hoger.
De niveauwaarden zijn als ruim voldoende te bestempelen. Als je de analyse bekijkt over
afgelopen jaren in groep 5 dan zie je daar een stabiele ontwikkeling en een goede uitslag. Als
je diagonaal naar de uitslag kijkt zie je een lichte daling maar nog steeds een goede uitslag.
Groep 6:
In groep 6 hebben 37% van de kinderen een I- of II-score en er is een grote groep die een IIIscore behaald (46%). Vaardigheidsscore in vergelijking met het landelijk gemiddelde is 13.9
hoger.
De niveauwaarden zijn als ruim voldoende te bestempelen. Als je de analyse bekijkt over
afgelopen jaren in groep 6 dan zie je daar een goede ontwikkeling; 2.8 / 4.0 / 4.1. Als je
diagonaal naar de uitslag kijkt zie je een stabiele, goede uitslag.
Groep 7:
In groep 7 hebben 42% van de kinderen een I- of II-score gehaald. Vaardigheidsscore in
vergelijking met het landelijk gemiddelde is 10.2 hoger.
De niveauwaarden laten al een aantal jaren een daling zien; 4.1 / 3.3 / 3.0. Als je diagonaal
kijkt zie je deze groep ook een flinke duikeling maken. (3.8 / 4.0 / 3.0) (dit behoeft actie)
Groep 8
In groep 8 hebben 47% van de kinderen een I- of II-score gehaald. Vaardigheidsscore in
vergelijking met het landelijk gemiddelde is 2.6 hoger.
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De niveauwaarden zijn als ruim voldoende te bestempelen. Als je de analyse bekijkt over
afgelopen jaren in groep 8 dan zie je daar een grillige ontwikkeling; 4.5 / 2.6 / 4.1. Als je
diagonaal naar de uitslag kijkt zie je steeds groei in deze groep ; 2.8 / 3.3 / 4.1.
Algemeen
Over het algemeen kun je zeggen dat het spelling onderwijs op de Vaert, bij alle klassen, ruim
boven de gemiddelde vaardigheidsscore zit. Groep 7 behoeft extra analyse. Wat heeft deze
groep nodig om de stabiele uitslagen uit voorgaande jaren vast te houden.
Mogelijke oorzaken
Acties
- Benoem naar de kinderen steeds het doel van de les en bespreek op het eind wie het doel
heeft behaald en wie nog ondersteuning wil om het doel te bereiken.
Spelling wordt onderdeel van de inloop.
5 woorden dictee, daarbij de categorieën waar de klas op uitvalt.
Groep 3 heeft om de dag in de methode een dictee (letters, woorden en zinnen).
Inloop: spelling opdrachten.
Beginnen met begin dictee. Aan de hand van het begindictee bekijken wie mee moet
doen met de uitleg. De andere maken zelfstandig d e opdrachten.
Elke week het woordpakket overschrijven. Fout = 5 keer opnieuw.
Betekenisvolle klaar-opdrachten geven: prentenboek voor kleuters, email, brief, kaart,
enz. Eén eis: de spelling moet goed zijn.
Inloop of als klaaropdrachten:
- spelling droedel
- spelling spiraal
- spelling dobbelsteen blad
- spelkaartjes spelling
IB-er gaat met groep 7 kijken wat ze nodig hebben om spelling onderwijs naar een
hoger plan te trekken.

Werkwoordspelling
Percentage I en II scores (De A en B scores zijn omgezet in I en II scores dus het resultaat wijkt af van
de werkelijkheid in voorgaande jaren)
Afname
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
M 2015-2016
M 2016-2017
M 2017-2018
Resultaten vergeleken Cito
Cito Landelijke
Groep 3
verdeling
I
20%
II
20%
III
20%
IV
20%
V
20%

54%
48%
30%

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8
15%
15%
24%
29%
18%

Resultaten vergeleken met het landelijk gemiddelde
Groepen
Landelijk gemiddelde
V score school
Vaardigheidsscore
Groep 3
17

Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

110

109.6

Niveauwaarden
Afname

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

M 2015-2016
M 2016-2017
M 2017-2018

Groep 8
4.2
3.0
2.9

Begrijpend lezen
Analyse
47% van de leerlingen heeft een IV of V-score. Met de vaardigheidsscore zitten ze op de lijn
van het gemiddelde.
Afgelopen jaren zien we dalende niveauwaarden; 4.2 / 3.0 / 2.9
Mogelijke oorzaken
Acties
Benoem naar de kinderen steeds het doel van de les en bespreek op het eind wie het doel heeft
behaald en wie nog ondersteuning wil om het doel te bereiken.
•
We gebruiken de denkstappenkaart van Taal Actief.
•
We leren kinderen de denkstappenkaart toepassen. Bij zogenaamde invuloefeningen
kunnen de kinderen actief benoemen welke werkwoordsvorm ze moeten toepassen.
•
In teksten kunnen kinderen actief benoemen in welke werkwoordsvorm het werkwoord
staat en welke denkstappen er zijn genomen om het woord op die manier te schrijven.
•
Werken vanuit directe instructiemodel.

Technisch lezen (DMT)
Percentage I en II scores (De A en B scores zijn omgezet in I en II scores dus het resultaat wijkt af van
de werkelijkheid in voorgaande jaren)
Afname
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
M 2015-2016
M 2016-2017
M 2017-2018

58%
55%
42%

Resultaten vergeleken Cito
Cito Landelijke
Groep 3
verdeling
I
20%
26%
II
20%
16%
III
20%
16%
IV
20%
11%

58%
44%
33%

Groep 4
15%
18%
21%
31%

38%
60%
37%

Groep 5
29%
8%
29%
21%

28%
39%
65%

46%
45%
30%

Groep 6

Groep 7

38%
27%
4%
15%

14%
16%
23%
25%

55%
56%
47%

Groep 8
25%
22%
14%
14%
18

V

20%

32%

15%

13%

15%

23%

25%

Resultaten vergeleken met het landelijk gemiddelde
Groepen
Landelijk gemiddelde
V score school
Vaardigheidsscore
Groep 3
23
27.1
Groep 4
54
52.4
Groep 5
70
72.4
Groep 6
82
86.7
Groep 7
88
86.1
Groep 8
96
96.3

Niveauwaarden
Afname
Groep 3
M 2015-2016
M 2016-2017
M 2017-2018

4.1
4.0
4.0

Groep 4
4.2
4.1
2.8

Groep 5
2.9
4.2
3.6

Groep 6
1.8
3.0
4.1

Groep 7

Groep 8

3.2
2.7
2.4

4.0
3.6
3.2

Technisch lezen DMT
Analyse
Groep 3:
In groep 3 hebben 42% van de kinderen een I- of II-score behaald. Daarnaast heeft 32% een V-score
behaald. De vaardigheidsscore vergeleken met het landelijk gemiddelde valt 4.1 punten hoger uit. De
niveauwaarden geven een goede uitslag (4.0). Verticaal zien we al jaren op een rij dezelfde score.
Groep 4:
In groep 4 hebben 33% van de kinderen een I- of II-score behaald. Daarnaast heeft 31% een IV-score
behaald. De vaardigheidsscore vergeleken met het landelijk gemiddelde valt 1.6 punten lager uit. De
niveauwaarden geeft een lage uitslag (2.80).Verticaal zien we een flinke daling t.o.v. de jaren
ervoor; 4.2 / 4.1 / 2.8. Diagonaal daalt deze groep van 4.0 naar 2.8.
Actie vereist.
Groep 5:
In groep 5 hebben 37% van de kinderen een I- of II-score behaald. Daarnaast heeft 29% een III-score
behaald. De vaardigheidsscore vergeleken met het landelijk gemiddelde valt 2.4 punten hoger uit. De
niveauwaarden geven verticaal een grillig beeld; 2.9 / 4.2 / 3.6. Diagonaal laat de groep een lichte
daling zien 4.1 / 4.1 / 3.6.
Groep 6:
In groep 6 hebben 65% van de kinderen een I- of II-score behaald. De vaardigheidsscore vergeleken
met het landelijk gemiddelde valt 4.7 punten hoger uit. De niveauwaarden geven verticaal een hele
goede stijging; 1.8 / 3.0 / 4.1. Diagonaal laat de groep een stabiel beeld zien 4.2 / 4.2 / 4.1.
Groep 7:
In groep 7 hebben 30% van de kinderen een I- of II-score behaald, echter heeft 48% een IV- of Vscore behaald. De vaardigheidsscore vergeleken met het landelijk gemiddelde valt 1.9 punten lager
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uit. De niveauwaarden geven verticaal een daling aan 3.2 / 2.7 / 2.4. Diagonaal laat de groep ook een
daling zien 2.9 / 3.0 /2.4. Aktie vereist.
Groep 8:
In groep 8 hebben 47% van de kinderen een I- of II-score behaald en 25% een V-score behaald. De
vaardigheidsscore vergeleken met het landelijk gemiddelde valt 0.3 punten hoger uit. De
niveauwaarden geven verticaal een daling aan 4.0 / 3.6 / 3.2. Diagonaal laat de groep een mooie
stijging zien 1.8 / 2.7 / 3.2. gezien het aantal kinderen dat naar het VMBO-BK gaat kun je de
interventies die de leerkrachten als succesvol beschouwen.
Algemeen
Je ziet dat alle groepen een dalende trend laten zien t.o.v. de jaren ervoor behalve groep 6. Het is erg
interessant om te kijken wat deze groepen hebben ingezet om het niveau te verbeteren.
Acties
-

Benoem naar de kinderen steeds het doel van de les en bespreek op het eind wie het doel
heeft behaald en wie nog ondersteuning wil om het doel te bereiken.
Leerlingen met C- of D- score langer bij instructie/ inoefening houden
Kritisch kijken naar de inhoud van de les
Structureel laten oefenen op woordlezen bijvoorbeeld tijdens de inloop.
Werken via het directe instructiemodel

OPBRENGSTEN: CITO EINDTOETS



de cijfers
verwachting school vs toetsuitslagen

Cito-gegevens over de laatste jaren:
(onder het jaartal staat de gemiddelde score van het betreffende jaar vermeld)
2011
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
536.8
535,4 537,8 535,5 536,1 537,8 534,8 533,8
N.B. De minimale score op de Cito eindtoets is 500, de maximale 550
De uitslag in 2018 is boven verwachting hoog, ondanks dat het gemidd eld de laagste score is
van de afgelopen jaren. De groep bestond uit veel leerlingen die werden beïnvloed door
factoren die het leren belemmeren. Ook motivatie en cognitieve mogelijkheden hebben daarbij
een rol gespeeld.
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Naar welke vorm scholen zijn onze kinderen van groep 8 gegaan?
Uit onze school zijn in het afgelopen schooljaar leerlingen geplaatst in leergang 1
van:

uit
groep
8

S.G. De Overlaat Waalwijk

8

Willem van Oranje College
Waalwijk

8

OMO Scholengroep De Langstraat

5

Haestrechtcollege Kaatsheuvel

4

Walewyc MAVO Waalwijk

10

SG DE Rooi Pannen

1

Gegevens Ultim view.

Alle leerlingen zijn geplaatst op de school van hun keuze.
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WELBEVINDEN LEERLINGEN EN PERSONEEL


eigen onderzoek, t.z.t. in kwaliteitsbeleid plaatsen.

In de periode februari/maart zijn tevredenheidspeilingen afgenomen bij leerlingen en personeel.
Een aantal opvallende zaken worden hieronder belicht. De volledige uitkomst van de peiling is
op te vragen bij de schooldirectie.
Conclusie tevredenheidspeiling februari 2018:
Ouders
positief

-

-

-

-

-

Ouders
verbeterpunten

-

Leefklimaat in de groep: kinderen hebben het naar hun zin in de
groep, kinderen voelen zich gewaardeerd door de leerkracht,
leerkracht geeft kinderen zelfvertrouwen. Kinderen voelen zich veilig
op school.
Leerstofaanbod: school besteedt voldoende aandacht aan basisvakken
en ze zijn tevreden over het aanbod naast de basisvakken. School
geeft voldoende aandacht aan waarden en normen. Lestijd wordt
zinvol besteed en schooltijden worden nageleefd.
Samenwerken met school: ouders voelen zich welkom op school en
voelen zich serieus genomen. Ouders vinden de informatie van school
begrijpelijk.
Organisatiemanagement: ouders zijn tevreden over de deskundigheid
van de schoolleiding en ze zijn tevreden over de kwaliteit van de
leerkrachten. Ouders spreken positief over school.
Resultaten school: school biedt kinderen wat ouders verwachten, op
school leren de kinderen goed samenwerken en de kinderen leren om
zelfstandig taken uit te voeren.
Leerstofaanbod: kinderen zouden meer mogen leren om goed om te
gaan met sociale media.
Leerlingondersteuning: ouders zijn iets minder tevreden over hoe
school omgaat met kinderen met gedragsproblemen.
Huisvesting en voorzieningen: ouders zijn minder tevreden over de
netheid en hygiëne van school. Ouders zijn minder tevreden over de
voorziening voor voor- en naschoolse opvang

Leerlingen
positief

-

Leefklimaat in de groep: kinderen hebben het naar hun zin in de
groep. De leerkracht legt dingen in de klas duidelijk uit. De leerkracht
geeft extra uitleg als een kind iets nog niet snapt. Kinderen hebben
voldoende vrienden en vriendinnen op school. Kinderen vinden het fijn
dat ze op deze school zitten en ze vinden dat ze veel leren op deze
school.

Leerlingen
verbeterpunten

-

Instructie: de leerkracht mag meer uitleggen waarom kinderen iets
moeten leren. De leerkracht mag ook de kinderen meer uit laten
leggen wat ze geleerd hebben.
Afstemming: kinderen vinden dat ze soms moeten wachten als ze hulp
nodig hebben.
Leerstofaanbod: de kinderen scoren laag bij: kinderen vinden taal en
rekenen leuk. Ze geven aan dat er minder nagedacht wordt over
verschillen tussen mensen en landen in de wereld. Kinderen zouden
meer uitleg willen over hoe ze hun huiswerk moeten maken.

-

Leerkracht
positief

-

-

Leefklimaat op school: de sfeer op school draagt bij aan het positief
welbevinden. Leerkrachten voelen zich veilig op school. Ze zijn
tevreden over de waardering die ze krijgen van collega’s en ze hebben
vertrouwen in elkaar.
Werkklimaat: leerkrachtenten werken gemotiveerd sa men. In de
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-

-

Leerkracht
verbeterpunten

-

school is ruimte voor nieuwe initiatieven. Ze leren graag nieuwe
dingen, werkwijzen en inzichten. Ze zijn tevreden over de
ondersteuning die ze krijgen op hun werk en ze zijn tevreden hoe de
schoolleiding veranderingen aanstuurt.
Visiegericht: leerkrachten vinden dat ze voldoende betrokken worden
bij visievorming en dat iedereen zich hier voor inspant.
Persoonlijke betrokkenheid: leerkrachten ervaren hun functie en
werksituatie als uitdagend. Ze voelen zich nauw betrokken bij school
en gaan graag uitdagingen aan in hun werk. Ze vinden dat ouders
serieus worden genomen. Leerkrachten praten positief over school.
Resultaten onderwijs: leerkrachten zijn tevreden over sociale
vaardigheden die ze bij kinderen bereiken en ze zijn tevreden over de
mate waarin kinderen hebben geleerd om zelfstandig te werken.
Huisvesting en voorziening: leerkrachten zijn minder tevreden over de
sfeer en inrichting van het schoolgebouw, de netheid en hygiëne.

Verbeterpunten vanuit tevredenheidsonderzoek:
Kinderen mogen meer te weten hoe ze om moeten gaan met sociale media. CONCREET:
lespakket inzetten voor groepen 6-7-8
De communicatie tussen ouders en school over leerlingen met gedragsproblemen zal
niet veranderen. Het is wel belangrijk ouders te informeren dat we kinderen in het vizier
hebben en daar mee aan de slag zijn maar persoonlijke informatie naar ouders over individuele
leerlingen gaan we niet verstrekken.
Over de huisvesting wordt overleg gepleegd met de directie, het bestuur en gemeente.
Ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. Aanpassingen die afgelopen jaar zijn gedaan:
nieuwe plafonds en bedradingen.
Vanuit het directe instructiemodel kunnen we winst halen bij benoemen van het doel
van de les en de feedback over de les. Door de invoering van de inloop zie je kinderen
positiever en intensiever aan de slag gaan met rekenen en taal. In bouwvergaderingen en bij
collegiale consultatie worden deze ontwikkelingen steeds besproken en zo nodig bijgesteld.

ELEMENTEN UIT KWALITEITSBELEID


precies te duiden na vaststelling kwaliteitsbeleid.
NVT

RESULTATEN EXTERNE TOETSING


resultaat inspectiebezoek
NVT



Ri&E

In 2014/15 is er op De Vaert een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uitgevoerd.
Het onderdeel Quickscan is in het voorjaar van 2017 herhaald. Met de ‘Quick Scan’ wordt
individueel de ervaren psycho-sociale arbeidsbelasting van medewerkers geïnventariseerd.
De ‘RI&E gebouw en voorzieningen’ is in 2015 opgesteld. Veel van de toen gesignaleerde
knelpunten hebben te maken met gebouw en inrichting. In het plan van aanpak 2015 wordt
voor de oplossing van 12 knelpunten verwezen naar een voorgenomen nieuwbouw.
Een paar van de gesignaleerde knelpunten zijn verbeterd. Met de aanpak van elektra en plafond
zijn urgente zaken aangepakt. Er blijven echter nog knelpunten over.
Allereerst dient er duidelijkheid te komen over de termijn van nieuwbouw (partijen hierin
zijn bestuur Leerrijk en Gemeente Loon op Zand). Daarnaast is het van belang om de
knelpuntenlijst met het bestuur van Leerrijk nog eens door te nemen, waarbij in volgorde van
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de risicoklasse nog eens wordt nagegaan wat er op termijn in de huidige situatie in redelijkheid
aangepast of opgelost kan worden (te beginnen met risicoklasse 1).
Vanuit de ‘Quickscan Personeel’ (2015, 2017 respons resp. 87 en 61 %) volgen vooral
aandachtspunten m.b.t. werkdruk en ongewenst gedrag. De score van 2017 is enigszins
verslechterd t.o.v. 2015. De lage respons van 2017 kan hierbij een oorzaak zijn.
Het afgelopen jaar is het thema werkdruk uitgebreid besproken in het team.
ZORG
Zie hiervoor het zorgplan en het schoolondersteuningsprofiel van de school. Deze zijn op te
vragen bij de directie en maken onderdeel uit van het schoolplan.

HOOFDSTUK 4 ALGEMENE EVALUATIEZAKEN
LEERLINGGEGEVENS


Leerlingaantal en ontwikkeling daarvan de komende jaren (eigen prognose directeur)
Cijfers.
Teldatum
Prognose
Werkelijk aantal lln.
groeiformatie
01.10.11
282
314
01.10.12
282
304
01.10.13
296
299
01.10.14
280
285
01.10.15
275
274
01.10.16
269
277
01.10.17
277
281
01.10.18
276
277


De laatste 3 jaar is het leerlingenaantal stabiel. De verwachting is dat dit zo zal blijven de
komende jaren.



Identiteit
Leerlingen met een niet Nederlandse nationaliteit in schooljaar 2017-2018
Land
Syrië
Bulgarije
Oezbekistan
Polen
Malta

aantal leerlingen
2
1
1
1
1

Bovengenoemde leerlingen volgen een speciaal programma gericht op de taalontwikkeling.
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Gewicht

Het volgende schema geeft een overzicht van de afgelopen jaren v.w.b. het gewich t van de
leerlingen met daaraan gekoppeld het percentage op het totale leerlingenaantal.
Teldatum
01.10.11
01.10.12
01.10-13
01-10-14
01-10-15
01-10-16
01-10-17
01-10-18

Gewicht 0.0
283 (90,1%)
289 (91,7%)
282 (94,3%)
265 (93 %)
253 (92,3%)
254 (92,4%)
257 (91,0%)
253 (91%)

Gewicht 0.30
24 (7,6%)
11 (3.6%)
12 (4,0%)
11 (3,9%)
12 (4,4%)
14 (5,1%)
19 (7,0%)
19 (7,5%)

Gewicht 1.20
7 (2,2%)
4 (1,3%)
5 (1,6%)
9 ( 3,1%)
9 (3,3%)
7 (2,5%)
5 (2,0%)
5 (2,0%)

Totaal
314
304
299
285
274
275
281
277

Het aantal leerlingen met gewicht is laag, maar dat aantal is de laatste jaren langzaam
gestegen. Dit zegt iets over de veranderende instroom van leerlingen en de ouders met hun
achtergrond. We zien een toename van kinderen met taal/spraakproblemen. We zullen daar
rekening mee moeten houden met het lesaanbod en het inzetten van ondersteuning.


Verzuim, verlof
Ouders vragen altijd verlof voor hun kinderen d.m.v. het invullen van een verlofbrief.
Bij ongeoorloofd verzuim is contact geweest met de leerplichtambtenaar.



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

Andere
Basisschool
SBO
SO
Athena
VO
Verhuizingen
Anders
onbekend

2014-2015
4

2015-2016
1

2016-2017

2017-2018

3

1
1

1

39
4
1

42

25
12

1
1
3
36
6

9 ll
waarvan 1
ll terug
25

naar Polen.

PERSONEELSGEGEVENS


Gesprekscyclus.
Met alle leerkrachten zijn functioneringsgesprekken of beoordelingsgesprekken gevoerd.



Taakbeleid: realisatie en effect.
Het taakbeleid is het afgelopen jaar vastgesteld met behulp van een format waarin wtf,
lesgebonden, niet lesgebonden, duurzame inzetbaarheid en nascholi ng in een overzicht
zichtbaar werden.



Welzijn personeel: (bevindingen enquête, gesprekken etc.)
Zie bevindingen tevredenheidsenquête personeel februari 2018 in integraal.
(zie blz 22/23 jaarverslag)



Ziekteverzuimpercentage + analyse
Naam
school

Aantal
persone
elsleden
20162017

Aantal
personeelsleden
2017-2018

Ziekte
Verzuimpercentage
2016-2017

Ziekte
Verzuimpercentage
2017-2018

Meldingsfrequentie
2016-2017

Meldingsfrequentie
2017-2018

22

22

9,3

6.2

0,4

0.5

(Peildat
um 1-82016)
De Vaert

(Peildatum
1-8-2017)

Op de Vaert zijn 2 medewerkers langdurig ziek geweest, waarvan 1 medewerker gedurende het
gehele schooljaar. Daarnaast heeft de school weinig te maken gehad met verzuim wegens
ziekte.


Varia:
Het afgelopen schooljaar hebben we afscheid genomen van twee leerkrachten . Eén
leerkracht heeft gekozen voor een baan buiten de stichting. De andere leerkracht die De
Vaert heeft verlaten re-integreert op een andere school binnen stichting Leerrijk.
Er zijn drie nieuwe leerkrachten benoemd voor het schooljaar 2018 -2019
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Jaarverslag
Medezeggenschapsraad BS De Vaert
Schooljaar 2017-2018
Inleiding
Samenstelling
De MR van de Vaert bestaat uit een leerkrachtengeleding en ee n oudergeleding.
Totaal bestaat de MR uit 6 personen, 3 ouders en 3 leerkrachten.
Leerkrachten
Manja Buijs
Josephine van Ballegoy (secretaris)
Ilona v.d. Sanden

Ouders
Stephanie Hoefnagel (voorzitter)
Simone Brekelmans
Mirrin Leemans

De vergaderingen worden bijgewoond door de directeur Rob Rijken.
De Mr vergadert gemiddeld 7 keer per jaar. Ook organiseert zij een keer per jaar een
informatieavond, waarop op een actieve manier contact wordt gelegd met alle ouders middels
een nader te bepalen thema.
Inhoud vergaderingen
Ook dit schooljaar zijn er een aantal vaste onderwerpen/bespreekpunten geweest, zoals het
schooljaarplan, het schooljaarverslag, de begroting, de urenberekening, de formatie. De MR is
hierover geïnformeerd en heeft advies mogen geven en ook haar instemming mogen verlenen.
Variabele punten
Bijzondere aandachtspunten dit schooljaar waren:
 Renovatie/nieuwbouw de Vaert. Dit agendapunt kwam elke vergadering ter tafel. Via de
mail werden we door Jac Leijtens (algemeen directeur) op de h oogte gehouden van de
vorderingen. Ook is hij 2 maal aangeschoven bij de vergadering om mondeling
toelichting te geven op het proces.
Afgelopen schooljaar is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door “Scholen van
Morgen” om de staat van onderhoud in kaart te brengen van alle scholen binnen de
gemeente Loon op Zand. Hierna was de gemeente aan zet om hierop actie te
ondernemen. Parallel hiermee liep het proces van de fusieschool Theresia/Klimop en de
hiervoor benodigde nieuwbouw. Het hierbij te lopen traje ct heeft consequenties voor
het traject voor onze school. Aan het einde van het schooljaar ontstaat hier steeds meer
duidelijkheid over. We blijven het proces kritisch op de voet volgen.
 Communicatie: Afgelopen schooljaar is de app Parro in alle klassen in gebruik genomen.
In de MR is dit proces gevolgd en besproken.
 Ook Social Media blijft een gespreksonderwerp. De MR-info-avond in mei stond in het
teken van communicatie. De MR heeft verschillende personen en instellingen benaderd
om tijdens een informatieve markt met stands en workshops de ouders te informeren
over allerlei onderwerpen. De avond werd goed bezocht en zowel door de ouders,
aanbieders en MR als positief ervaren. We zijn voornemens om dit op deze manier over
een poos nog eens aan te bieden.
 Enquête continurooster. Na goed overleg binnen de MR is besloten om eerst te
informeren naar het draagvlak binnen het team, alvorens over te gaan tot een
vernieuwde enquête. Het draagvlak binnen het team bleek op dit moment onvoldoende.
Dit komt vooral doordat het overblijven niet op een goede manier geregeld kan worden,
zodat de pauze van de leerkrachten gewaarborgd blijft. Hierna is besloten geen enquête
uit te zetten onder de ouders. Dit is naar alle ouders gecommuniceerd.
 Volgen van schoolontwikkelingen/schooljaarplan:Dit schooljaar heeft het team een
scholing gevolgd onder leiding van Hans van Rijn rondom betekenisvol leren. Groep 3
t/m 7 is aan de slag gegaan met de nieuwe rekenmethode Getal en Ruimte Junior.Op

27



ICT-gebied zijn er nieuwe investeringen gedaan: nieuwe digiborden, laptops voor de
bovenbouw. We zijn gaan werken met Sharepoint.
Ook de verkeerssituatie rondom school blijft onze aandacht houden.

Begroting MR 2018/ stand van zaken einde schooljaar 2017-2018
Baten
Londo
Cao

€582,€1545,-

Totaal

€2127,-

Lasten
Deskundigheidsbevordering
Scholing
Representatiekosten
Reiskosten
Abonnementen
Onvoorzien

€0
€0
€473,50
€0
€415,89,€0

Totaal

€889,39

CONTACTEN MET “OMGEVING”.




Leerlinggericht. (samenwerkingsverband PO 3010, adviesbureaus, onderzoek, overleg,
buurtnetwerk)
Oudergericht. (contact/overleg, betrokkenheid, samenwerking)
Organisatiegericht. (bso, kdv, psz, vo, scholen, parochie)

Dit schooljaar hebben de leerlinggerichte contacten zich voornamelijk ge richt op de volgende
externe instanties:


Samenwerkingsverband; Nathalie van Eeten heeft het contact met het IB-netwerk
onderhouden.



Ook zijn er contacten met de TAC en het Bevoegd Gezag geweest voor een aantal leerlingen
Eén leerling werd verwezen naar SBO het Zilverlicht, één leerling naar het SO.



Contact met ergotherapeut; contact met GGZ; contact met gezinsvoogd; contact met
Vluchtelingenwerk, Jeugdzorg, Kentalis , Auris. Mee, Veilig thuis, Kracht van speciaal en de
schoolarts



Er zijn meerdere GGD spreekuren gehouden voor ouders en IB / leerkrachten, Marije Cox
verzorgt deze op de Vaert. Met allerlei vragen van opvoedkundige of sociaal-medische aard
kunnen ouders bij haar terecht. De momenten dat de schoolverpleegkundige aanwezig is ,
zijn opgenomen in de schoolkalender.



We hebben in het kader van samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin contacten
met de School Maatschappelijk Werkster en sociaal verpleegkundige gehad. Op deze manier
trachten we inhoud te geven aan de school als vindplaats m .b.t. niet wenselijke situaties
thuis. Enkele leerlingen werden door SMW Juvans begeleid.



Ook het afgelopen jaar heeft een aantal ouders hun kind zelf extern laten toetsen. Deze
onderzoeken zijn enkele malen door de onderzoeker en school doorgesproken. D aar waar
de uitslag en handelingsadviezen helder waren, heeft de IB - er dit zelf met de leerkracht en
ouders besproken.
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Er is afstemming gezocht met externe partners die buiten school met leerlingen van de
Vaert werken. Dit is gedaan voor enkele leerlingen die coaching, logopedie, fysiotherapie,
faalangstreductie, sociaal-emotionele therapie, of andere begeleiding buiten school krijgen.



Met collega-scholen zijn contacten geweest aangaande overdracht van leerlingen door
verhuizing/ schoolwisseling.



Een aantal externe contacten zijn gelegd ter verrijking van het onderwijs: hartstichting,
gehandicaptenplatform, EHBO, verkeersexamen, bibliotheek, schoolontbijt, duinen, musea.



Buro Halt. De leerlingen van de bovenbouw hebben gastlessen gekregen van Buro Halt .
Onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn: groepsdruk, omgang met social media.

Hoofdstuk 5. Kansen en risico’s
KANSEN








Een team dat zich wil ontwikkelen en individueel wil specialiseren . Er is volop beweging
onder teamleden, waarbij initiatieven worden genomen die bijdragen aan
schoolontwikkeling.
Een positief leefklimaat/ sfeer binnen de school.
Betrokkenheid van de ouders.
Een ruim opgezet speelplein wat bijdraagt aan het welbevinden van leerlingen.
Heldere bepaling van de schoolvisie in relatie me t de werkwijze en keuze van methodes die
daarbij passen.
Open communicatie
Toename van gespreid leiderschap waarbij we steeds meer zien dat leerkrachten werken
vanuit gedeelde verantwoordelijkheid.

MOGELIJKE (TOEKOMSTIGE) ACTIES NAAR AANLEIDING VAN “KANSEN”




Gedeelde verantwoordelijkheid binnen de schoolorganisatie verder ontwikkelen.
Uitbouwen van de mogelijkheden tot collegiale consultaties.
Uitbouwen van mogelijkheden tot betekenisvol en gepersonaliseerd leren

RISICO’S





Het aantal leerlingen met gedragsproblemen neemt toe. Dit brengt risico’s met zich mee bij
verdere differentiatie in de onderwijsbehoefte van leerlingen.
De populatie is aan het veranderen. Er stromen meer kinderen in van laagopgeleide ouders
en/of kinderen met taal/spraakproblemen.
Het gebouw heeft te weinig mogelijkheden om vorm te geven aan passend onderwijs.
Leerkrachten vinden het soms nog lastig elkaar aan te spreken op professioneel handelen.

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



Aanpassingen schoolgebouw op korte termijn en helderheid krijgen over perspectief lange
termijn.
Richting geven aan professionele aanspreekcultuur en effectieve samenwerking
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HOOFDSTUK 6 VERPLICHTE ACTIVITEITEN
Terrein

Jaar

Activiteit

Evaluatie

Organisatie

Jaarlijks,
voorjaar
Jaarlijks,
september

Actualiseren en inzenden schoolgids.

Gerealiseerd

Bespreken arbo plan van aanpak in
team en m.r.

Gerealiseerd

Organisatie

Jaarlijks,
n.t.b.

Uitvoeren ontruimingsplan +
nabespreking.

Gerealiseerd

Organisatie

2017
volgende
2018-2019
2014

Houden van leerling- en
ouderenquête.

Gerealiseerd

Houden van RI&E, opstellen plan van
aanpak, acties in schoolplan opnemen.

Niet van toepassing

Jaarlijks,
november
Jaarlijks,
jan-feb

Jaarbegroting vaststellen.

Gerealiseerd

Toelichten jaarbegroting aan
personeel en m.r.

Gerealiseerd

Jaarlijks,
juni
Jaarlijks,
september

Actualiseren meerjarenbegrotingen.

Gerealiseerd

Toelichten meerjarenplanningen aan
personeel en m.r.

Gerealiseerd

Beheer

Jaarlijks,
april

Toelichten jaarresultaten aan
personeel en m.r.

Gerealiseerd

Beheer

Jaarlijks,
november

Onderhoudsplanning actualiseren (met
Dyade VG).

Gerealiseerd

Organisatie

Organisatie
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
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HOOFDSTUK 7 MEERJARENINVESTERINGEN
In onderstaand overzicht wordt geduid welke investeringen gepland, gerealiseerd of niet
gerealiseerd zijn of nog worden. Het betreft een overzicht op kalenderjaar terwijl het
jaarverslag een schooljaar beslaat, voor een klein deel wordt dus “in de toekomst gekeken”.
Investering

Gerealiseerd

Meubilair Gymzaal
Bureaustoelen 2
Meubilair groep 3 tot en met
8
Meubilair groep 1/2
Bibliotheek uitbreiding
Orthotheek toetsen
Laptops /tablets
Herinrichting speelplaats
digiborden

Ja
Ja
ja

Niet gerealiseerd

ja
Ja
Ja
ja
ja
ja
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