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Inleiding In ons jaarplan geven we aan:

1. welke zelfevaluaties we hebben uitgevoerd
2. welke vragenlijst(en) we hebben ingezet
3. welke voornemens we hebben i.r.t. het schoolplan
4. welke actuele ontwikkelingen van belang zijn

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze
keuzes. Daarna werken we de belangrijkste
aandachtspunten nader uit.

Inleiding In ons jaarverslag blikken we terug op de ondernomen
activiteiten. De uitgevoerde activiteiten zijn te relateren aan

1. de gekozen verbeterpunten n.a.v. de zelfevaluatie
2. de gekozen verbeterpunten n.a.v. de vragenlijsten
3. de verbeterthema's uit ons schoolplan
4. de verbeterpunten uit de categorie 'divers'

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze
keuzes. Daarna werken we de belangrijkste
aandachtspunten nader uit.

Aan dit schooljaarverslag zijn 2 bijlagen toegevoegd. Dit
betreffen de jaarverslagen van de MR en de OV van de
school.

Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. 1.Op onze school beschikken we over leerlijnen voor bepaalde onderdelen van de21st
century skills, zoals (digitale) geletterdheid.

"Wij kunnen niet van alle kinderen sterren maken maar we kunnen ze wel laten
schitteren." Dat is het motto van de Arjen Roe4lofsskoalle.

Wij voldoen in alle opzichten aan onze streefbeelden. Door middel van het inzetten van
ICT, extra hulp en begeleiding, plusonderwijs, een cultureel aanbod en een sportief
naschools aanbod hebben wij passie voor elk talent.

2. 2.Op onze school geven we rekenen en spelling niet meer alleen met een methode,
maar met behulp van ICT

3. 3.Op onze school zetten we digitale middelen in om ouders optimaal te informeren
over de ontwikkeling van hun kind

4. 4. "Wij kunnen niet van alle kinderen sterren maken maar we kunnen ze wel laten
schitteren."

OBS Arjen Roelofsskoalle
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

4,6235 totaal Dit schooljaar zijn we gestart met een andere leerkracht in de bovenbouw en een
vervanger in de middenbouw. Dat is de derde leerkracht op rij voor deze
bovenbouwgroep. Voor een kleine dorpsgemeenschap heeft dit veel impact. Voor de
continuïteit in de afspraken, het lesprogramma dus ook de opbrengsten een hele
uitdaging. De vervanger werkte voor invulling van het zwangerschaps- en
bevallingsverlof van de eigen leerkracht.

De onderwijsassistent die op onze formatie stond is nooit gekomen. In eerste instantie
had hij zich ziek gemeld. Later is deze onderwijsassistent op een andere school
geplaatst. Er was geen vervanging beschikbaar. Wel was er de mogelijkheid om de
leerkracht van groep 1&2, die eerst ook het zwangerschapsverlof verving, voor wat meer
uren in te zetten op de school.

De nieuwe bovenbouwleerkracht deelde in mei mee dat zij had gesolliciteerd op een
andere school en daar was aangenomen. Het komende schooljaar starten we dus
wederom met een nieuwe leerkracht in de bovenbouw.

Er was dit schooljaar geen of weinig ziekteverzuim bij het personeel.

De leeropbrengsten blijven aandacht houden. Het is lastig om de gestelde Elan- /
Inspectiedoelen te behalen of te houden. De werkverzorging en interpunctie heeft veel
aandacht gekregen, net als het schrijfonderwijs. Meetkunde blijft een aandachtspunt.
Door middel van het inplannen van meetkundige activiteiten in het creatieve circuit
hebben we geprobeerd hieraan meer aandacht te besteden. Het blijft lastig om tijdens
een instructie in een combinatiegroep uitgebreid aandacht aan deze activiteiten te
besteden.

Inspraak van leerlingen hebben we gerealiseerd. Er is een leerlingenraad opgericht met
behulp van verkiezingen. Deze leerlingenraad vergadert iedere eerste dinsdag van de
maand, samen met de directeur. De kinderen verzorgen zelf de agenda, de notulen en
de inventarisatie + terugkoppeling naar hun klas.

Terugloop van leerlingen was al zichtbaar bij de peutergroep. Door te weinig
aanmeldingen moest deze in eerste instantie sluiten. Met inzet van de MR hebben we dit
kunnen voorkomen. Deze dalende lijn wordt het komend jaar zichtbaar op de school. Op
dit moment is er wel weer een aanwas van baby's in het dorp maar het duurt even
voordat de effecten hiervan zichtbaar gaan zijn bij de peuters of op onze school.

We hebben het voornemen om de post ICT onder te brengen bij een andere collega.
Daardoor krijgt de IB-er meer tijd voor de eigen taken.

Groepen Combinatiegroepen: 1 en 2, 3,4 en 5, 6,7 en 8.

Functies [namen / taken] Directeur, IB-er, 5 leerkrachten, onderwijsassistent en
schoolmaatschappelijk werker. 
Taken worden onderling verdeeld: zie werkverdelingsplan.

Twee sterke kanten Sterk in het opvangen van leerachterstanden 
Kleinschaligheid

Twee zwakke kanten Leeropbrengsten vw populatie 
aandacht voor inspraak door leerlingen

Twee kansen Inzet van de onderwijsassistent en schoolmaatschappelijk
werk 
Peuterspeelzaal inpandig

Twee bedreigingen Terugloop van het leerlingenaantal 
Expertise Zorg en begeleiding ligt in combinatie met ICT te
sterk bij de IB-er

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Extra aandacht voor meetkunde mbv concreet materiaal en
de werkverzorging/interpunctie
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal Op teldatum 1-10-2019 waren er 50 leerlingen op onze school. Gedurende het
schooljaar is er 1 gezin met 2 leerlingen verhuisd.

Momenteel is er weinig aanwas bij de peuterspeelzaal, dus ook bij onze kleutergroep.
Het komend schooljaar stromen de meeste kleuters door naar groep 3. Mogelijk gaat dit
gevolgen hebben voor de groepsindeling en worden er dan andere combinatiegroepen
gevormd. De verwachting is dat we het nieuwe schooljaar gaan starten met 47
leerlingen.

Er zijn 6 schoolverlaters in groep 8. Daarvan gaat er: 1 leerling naar VMBO-K. 2
leerlingen gaan naar VMBO-T en 3 leerlingen naar Havo-VWO.

Als vervolgscholen zijn gekozen: Piter Jelles en het CVO-Noord Fryslan. VMBO staat
voor: Voorbereidend Middelbaar Beroeps- Onderwijs. Het is een samenvoeging van het
vroegere VBO en MAVO. Binnen het VMBO zijn vier leerwegen te onderscheiden. Bij de
uitstroomgegevens volstaan we met de VMBO-aanduiding.

0 2 9 7 7 5 11 6 6 53

Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen:

De aanwas in de onderbouw is klein. 
Als groep 6 van school gaat brengt dat een sterke daling te weeg qua leerlingenaantal.

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 5 (0 mannen en 5 vrouwen) Alle leerkrachten hebben een functioneringsgesprek gehad of als dat aan de beurt was
een beoordelingsgesprek. Na het afronden van de oude gesprekkencyclus zijn alle
leerkrachten in het nieuwe systeem C007 gezet.

Aantal medewerkers OOP 2 (1 mannen en 1 vrouwen)

Aantal nieuwkomers 0

Aantal BHV-ers 3

Aantal geplande FG's 7 Aantal uitgevoerde FG's 3

Aantal geplande BG's 5 Aantal uitgevoerde BG's 3

Aantal geplande POP's 7 Aantal uitgevoerde POP's
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Aandachtspunten Schoolbeschrijving Doorontwikkelen TOS in de klas en kennis van (digitale) laaggeletterdheid ouders groot

GD2 Verantwoording en dialoog Oprichten inspraak leerlingen / leeringenraad groot

KD1 Aandachtspunten Schoolbeschrijving Consolideren Muziekonderwijs klein

KD2 Aandachtspunten Schoolbeschrijving Profileren mgv website en Scholen op de kaart klein

KD3 Aandachtspunten Schoolbeschrijving Aandacht voor andere gewoontes en culturen klein

OBS Arjen Roelofsskoalle
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Uitwerking GD1: Doorontwikkelen TOS in de klas en kennis van (digitale)
laaggeletterdheid ouders

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
naar volgend jaar

Thema Aandachtspunten Schoolbeschrijving Enkele leerkrachten hebben gebruik gemaakt van het scholingsaanbod van Kentalis. We
gaan dit aanbod combineren met het convenant laaggeletterdheid van de gemeente
Leeuwarden. Daarom schuiven we dit verbeterpunt in zijn geheel door naar komend
schooljaar. Want ook komend schooljaar blijft Kentalis kinderen met TOS begeleiden op
onze school. Onze taalopbrengsten en het relatief hoge aantal Tos-kinderen hebben
zeer waarschijnlijk een relatie hiermee.

Aanvullend op het Kentalis-aanbod wordt voor alle leerkrachten een scholingstraject
opgestart om laaggeletterdheid bij ouders te kunnen signaleren en dit ook bespreekbaar
te maken. De Bibliotheek gaat dit aanbod verzorgen. Tijdsinvestering is 1 dagdeel en 3
uren scholing.

Resultaatgebied Taalontwikkeling

Huidige situatie + aanleiding Vanwege een aantal kinderen met een TOS-diagnose en
daarbij schoolbreed lage taalopbrengsten willen wij als
team ons verdiepen in deze problematiek zoadt wij
leerlingen beter kunnen ondersteunen.

Gewenste situatie (doel) Door meer kennis te hebben van TOS hebben leerkrachten
meer inzicht in deze problematiek en de aanpak ervan. 
Dat resulteert in betere leerresultaten bij onze kinderen met
een taalachterstand.

Activiteiten (hoe) Alle leerkrachten schrijven in op een door Kentalis
aangeboden scholingsmodule

Consequenties organisatie Kennis delen en evalueren in de teamvergadering

Consequenties scholing Geen

Betrokkenen (wie) alle leerkrachten

Plan periode wk

Eigenaar (wie) IB-er

Kosten (hoeveel) Geen

Meetbaar resultaat Alle leerkrachten hebben zich ingeschreven

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) In mei, tijdens de teamvergadering bij evaluatie
schooljaarplan

Borging (hoe) Afspraken worden door de taalcoordinator vastgelegd in het
taalplan

OBS Arjen Roelofsskoalle
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Uitwerking GD2: Oprichten inspraak leerlingen / leeringenraad Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Thema Verantwoording en dialoog In de middenbouw en bovenbouw zijn na de herfstvakantie leerlingenraad-verkiezingen
geweest. De leerlingenraad is gevormd en komt vanaf 5 november 2019 iedere eerste
dinsdag van de maand bij elkaar. De kinderen hebben een rol: er is een voorzitter, een
secretaris en 2 kinderen vervullen het penningmeesterschap. De leden van deze
leerlingenraad verzorgen zelf de inventarisatie en de terugkoppeling van
bespreekpunten bij hun eigen groep, verzorgen de agenda en ook de notulen. De
leerlingenraad is nu ook een agendapunt geworden op de team- en MR-vergaderingen.
Dit verbeterpunt is hiermee afgerond maar wordt voortgezet in het komend schooljaar,
met dan weer nieuwe verkiezingen.

Resultaatgebied Inspraak leerlingen

Huidige situatie + aanleiding Tijdens een WMK-tevredenheidsonderzoek gaven
leerlingen aan geen inspraak te hebben in hun leerproces
en bij het schoolbeleid.

Gewenste situatie (doel) Er is een maandelijkse klassenvergadering en een
bijeenkomst/vergadering met een leerlingenraad

Activiteiten (hoe) 1. Werkwijze uitleggen aan het team 
2. Organiseren van verkiezingen in groep 5,(2) 6,7 en 8 (4) 
3. Inplannen vergaderingen

Consequenties organisatie Geen

Consequenties scholing Geen

Betrokkenen (wie) directeur en leerkrachten en leerlingen

Plan periode wk 35, 40 en 44

Eigenaar (wie) Directeur

Kosten (hoeveel) Geen

Meetbaar resultaat Er is een functionerende leerlingenraad

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) mei 2020, tijdens de teamvergadering over de evaluatie van
het schooljaarplan

Borging (hoe) De notulen van de leerlingenraad, uitkomsten
tevredenheidsonderzoek.

OBS Arjen Roelofsskoalle
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Uitwerking KD1: Consolideren Muziekonderwijs Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Thema Aandachtspunten Schoolbeschrijving Vanwege zwangerschapsverlof, de Coronaperikelen en de wisseling van leerkrachten is
de gerichte scholing en bijbehorende klassenbezoeken niet van de grond gekomen en
pakken we dit het komend schooljaar weer op. De methode is aanwezig en muziek staat
op het lesrooster.

Resultaatgebied Aanbod muzikale vorming

Gewenste situatie (doel) In alle groepen wordt actief muziekonderwijs aangeboden
met behulp van de methode 123Zing.

Activiteiten (hoe) 1. De methode is aanwezig 
2. Gericht scholing aanbieden 
3. Uitproberen van de lessen en materialen 
4. Inroosteren op lesrooster 
5. Klassenbezoeken

Betrokkenen (wie) de teamleden

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directeur

Kosten (hoeveel) €250,- tlv subsidie: Meer Muziek in de Klas

Uitwerking KD2: Profileren mgv website en Scholen op de kaart Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Thema Aandachtspunten Schoolbeschrijving De website is gecontroleerd op actuele informatie en indien noodzakelijk aangepast. Alle
verplichte documenten zijn hierop geüpload. Deze documenten zijn ook ingeleverd bij de
onderwijsinspectie. De school profileert zich dmv Twitter en het gebruik van Social
Schools. De berichten van Twitter komen ook op de website binnen. Scholen op de kaart
is ook geactualiseerd en bevat ook onze actuele informatie. Dit actieplan gaat door naar
volgend schooljaar, omdat deze acties dan weer opnieuw uitgevoerd moeten worden.

Resultaatgebied Zichtbaarheid van de school

Gewenste situatie (doel) Actuele en volledige informatie is te vinden op de website

Activiteiten (hoe) Controleren op updates en verouderde informatie

Betrokkenen (wie) directeur en ib-er

Plan periode wk 34, 52, 13 en 26

Eigenaar (wie) Directeur en IB-er

Kosten (hoeveel) Geen

OBS Arjen Roelofsskoalle
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Uitwerking KD3: Aandacht voor andere gewoontes en culturen Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Thema Aandachtspunten Schoolbeschrijving Vooral in de bovenbouw is hieraan veel aandacht besteed. De dorpscultuur heeft zo zijn
eigen oriëntatie op de samenleving en het blijft daarom een aandachtspunt voor de
school om aandacht te besteden aan burgerschapsvorming en oriëntatie op een
brede(re) samenleving. Door middel van de Vreedzame Schoollessen, GVO en
Humanistische vorming geven wij aandacht hieraan. Het organiseren van een
multiculturele activiteit is niet gerealiseerd. Komend schooljaar gaan wij door met de
ingezette verbeteringen.

Resultaatgebied Burgerschapsvorming en orientatie op de samenleving

Gewenste situatie (doel) Tijdens de groepslessen en humanistische vorming wordt
meer aandacht besteed aan andere gewoontes en culturen

Activiteiten (hoe) 1. Inplannen gerichte Vreedzame Schoollessen 
2. Integreren in de zaakvakken 
3. Overleg over het aanbod van en met aanbieder
Humanistische vorming 
4. Organiseren van multiculturele activiteit

Betrokkenen (wie) het team

Plan periode wk 36, 2 en 10

Eigenaar (wie) De teamleden

Kosten (hoeveel) Geen

OBS Arjen Roelofsskoalle
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten Het uitgangspunt was dat alle leerkrachten bij Kentalis een module naar keuze gingen
volgen over TOS in de klas. Niet alle leerkrachten hebben hiervan gebruik gemaakt. Dit
had diverse redenen.

Het werken met 1-2-3 ZING had alle aandacht, de lessen werden niet altijd in alle
klassen aangeboden. De betreffende leerkrachten hebben een hulpvraag geformuleerd
en naar aanleiding daarvan is er begeleiding/coaching aangevraagd. Vanwege
zwangerschapsverlof was dit ingepland in maart 2020 en is komen te vervallen vanwege
Corona. We schuiven deze begeleiding/coaching daarom door naar komend schooljaar.
De nieuwe leerkracht kan hierbij dan ook aansluiten.

De BHV-herhalingscursussen zijn volgens afspraak door 2 leerkrachten gevolgd.

Module naar
keuze:TOS in
de klas

alle teamleden inschrijven op
respectievelijke
datum

Kentalis Gratis

Werken met
123 ZING

Nieuwe
teamleden,
leerkrachten groep
3, 4 en 5

Ingang
schooljaar en
na de
kerstvakantie

Schoolkade 500,-, Kan van
subsidie: Meer
Muziek in de
klas

BHV 3 leerkrachten september
2019

Brandbeveiliging
Friesland te
Stiens

Bovenschools,
€600,-

Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Alle ingeplande WMK-vragenlijsten zijn afgenomen en geëvalueerd De vragenlijsten die
vanuit het bestuur werden klaargezet moesten na afname bij nader inzien ook nog een
keer worden ingevuld door alleen directie en IB. Omdat deze ook al mee hadden gedaan
in de eerste afnameronde waren deze uitkomsten, hoewel alles erg positief scoorde, niet
betrouwbaar.

In de bovenbouw was een nieuwe leerkracht, waarover veel klachten binnen kwamen
van ouders en leerlingen. Om te meten wat nu werkelijk de veiligheidsbeleving in de klas
was is deze WMK-vragenlijst afgenomen. Als controlegroep is deze ook afgenomen bij
groep 5, die in een andere combinatiegroep zit. De uitkomsten waren ruim voldoende.
Een aantal leerlingen had gebruik gemaakt van de ruimte waar opmerkingen geplaatst
konden worden. Een leerling heeft daarvan gebruik gemaakt met het noemen van een
verbeterpunt voor de leerkracht. De uitkomsten zijn besproken in de teamvergadering.
Vanuit alle vragenlijsten ontstonden geen actiepunten.

Onze opbrengsten blijven wel een aandachtspunt. Er moet hard gewerkt worden om de
gewenste streefniveaus te kunnen behalen.

Veiligheidbeleving
leerlingen

Leerlingen bovenbouw Februari
2020

Geen

WMK lijst didactisch
handelen

Bovenschools januari
2020

Geen

Opbrengsten alle teamleden Februari
2020

Geen

Schoolklimaat alle teamleden Mei 2020 Geen

WMK Kwaliteitszorg alle teamleden (en los daarvan extra
Dir. en IB)

Februari
2020

Geen

OBS Arjen Roelofsskoalle
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting Mogelijk wordt de peuterspeelzaal gesloten miv de
herfstvakantie.Als de peuterspeelzaal wordt gesloten gaan
we dit lokaal inzetten voor gebruik door de
onderwijsassistent.

Het leek er op dat de peuterspeelzaal gesloten ging worden wegens gebrek aan
aanmeldingen van nieuwe peuters. De MR van de school is in gesprek gegaan met
KidsFirst en de Directeur-bestuurder heeft hiermee ook contact opgenomen. De sluiting
werd uitgesteld tot aan de herfstvakantie. Na de herfstvakantie waren er voldoende
peuters om open te kunnen blijven, maar het aantal aanmeldingen van peuters is
minimaal. Het gevaar van sluiting is dus nog niet geweken.

TSO-BSO Voor de buitenschoolse activiteiten is een schema
opgesteld en gaan we samenwerken met de vakleerkracht
gym, de sportclubs en BVsport.

De buitenschoolse activiteiten zijn maandelijks uitgevoerd, tot aan het Coronagebeuren.
Vanaf maart 2020 zijn alle activiteiten gecancelled.

Sponsoring Geen, maar misschien wordt er een sponsor benaderd voor
het voorleesontbijt.

De school heeft gebruik gemaakt van een door Poeisz gesponsord schoolontbijt.Een
vader van 2 van de leerlingen is daar filiaalmanager.

MR De MR heeft een vergaderschema opgesteld en komt
komend jaar 6 x bijeen.

De MR is 6x bijeen geweest, waarvan een paar keer via Teams. Zij hebben ingestemd
met het formatieplaatje, de begroting, het jaarplan en jaarverslag en de
vakantieplanning. Het jaarverslag van de MR is aan dit schooljaarverslag als bijlage
toegevoegd.

OBS Arjen Roelofsskoalle
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MR leden 
 

Peroneelsgeleding Ingrid Klumper 
Thea Panstra 

Oudergeleding Jacoba Jensma (voorzitter aanvang schooljaar 2016-2017) 

Wietske van der Meer (secretaris aanvang schooljaar 2019-

2020) 

Contact (secretaris) 06-53935169 

 

Vergaderdata 
17-09-2019 
29-10-2019 
17-12-2019 (verzet naar januari)  

 
07-01-2020 
04-02-2020 
24-03-2020 (verviel i.v.m. corona) 
22-04-2020 
16-06-2020 

 

Onderwerpen 

MR SCHOOL 
Overleg OR/MR/Johanna  
Taakverdeling MR 
Jaarverslag MR 
Jaarplanning MR 
Jaarlijkse Ouderavond 
 

Overleg Kids First (peuterspeelzaal) 
Leerlingenraad 
Inspectiebezoek Elan 
Financiën school (begroting) 
Personele Bezetting school 
Aanpak i.v.m. coronacrisis 
Vakantieregeling 2019-2020 
Formatie 2020-2021 

 

Financieel 

De begroting van de MR is opgenomen in de begroting van school, dit is geoormerkt geld. Het 
wordt niet meer rechtstreeks op de rekening van de OR gestort, maar loopt via de rekening van 
school. De MR heeft een begroting ingeleverd bij Elan voor 925 euro.  

 

 

 

 

Jaarverslag 2019-2020 

MR - Arjen Roelofsskoalle       
 



 
Inhoudelijk en schoolonderwerpen 

 
Cathy Pool heeft de MR verlaten en Wietske van der Meer heeft haar opgevolgd. De taakverdeling 
is als volgt: Jacoba Jensma is voorzitter en Wietske van der Meer secretaris.  
 
De IB functie wordt ingevuld door Ingrid Klumper. Aukje en Nynke hebben BHV 
 
Er is overleg geweest met Kids First over het voortbestaan van de peutergroep op de Arjen 
Roelofsskoalle in Hijum. In april zou er een evaluatie plaatsvinden, deze is niet door gegaan i.v.m. 
coronacrisis. Dit wordt op een later moment weer opgepakt. 
 
Dit jaar heeft de school een nieuw teamlid in de bovenbouw: Aukje de Boer. Na een periode van 
elkaar leren kennen en wennen, draait het goed in de bovenbouw. Helaas, blijkt nu aan het einde 
van het schooljaar dat Aukje een andere aanstelling heeft aangenomen. Voor volgend jaar is er een 
nieuw teamlid gevonden: Tjeerd Jan Hobma.  
 
In het begin van het schooljaar is er een overleg geweest tussen OR, MR en Johanna Hooiveld (als 
vertegenwoordiger van het gehele team) onderwerp was onderbezetting van de OR en hoe dit op te 
lossen bij organisatieklussen van de OR, er zijn ideeën/oplossingen besproken.  
 
In de maand december heeft de scholenkoepel een inspectieonderzoek gehad. Elan heeft een 
voldoende gekregen op financiën, kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur. Er volgt nog een verslag.  
 
De uitslagen van de Citotoetsen zijn besproken. De intern begeleider, Ingrid Klumper, heeft een 
plan geschreven n.a.v. de uitslagen van de Cito toetsen.  
 
Dit schooljaar is er een leerlingenraad gekozen. Iedere eerste dinsdag van de maand hebben deze 
kinderen overleg met Johanna, punten die kinderen inbrengen worden in de MR-vergaderingen 
besproken.  
 
Leerlingenaantal is per 1-10-2019 50, prognose is dat we een daling gaan krijgen. In de MR is 
besproken wat we hieraan kunnen doen? We hebben afgesproken meer aan PR te gaan doen. Een 
voorbeeld hiervan is de aandacht voor de Open Dag, helaas kon deze niet doorgaan door de 
maatregelen rondom corona.  
 
Van 16 maart tot en met meivakantie was de school dicht i.v.m. de coronacrisis. Team heeft snel 
het thuisonderwijs opgezet. Later ook het online lesmoment met Teams. Toen er weer sprake was 
dat de school weer open mocht, heeft het team een plan gemaakt voor 50 % onderwijs. Dit is 
besproken in de MR, MR heeft een akkoord gegeven op dit plan.  
 
Vanaf de meivakantie draait de school voor 50%. Er is ook opvang voor kinderen van ouders in 
vitale beroepen, hier wordt gebruik van gemaakt.  
 

MR heeft ingestemd met het schooljaarplan, evaluatie schooljaarplan, formatie, begroting 

en vakantierooster.  
 
 

 

 



 

 

 

Jaarverslag OR Arjen Roelofsskoalle 2019/2020, 

 

Na een fijne zomervakantie heeft de school haar deuren weer geopend voor de leerlingen op 
maandag 26 augustus. Naast juf Annie en juf Thea zijn er 2 nieuwe juffen op onze school. In de 
bovenbouw heeft juf Aukje het stokje overgenomen van meester Jort die voor de 
zomervakantie afscheid van ons heeft genomen vanwege een verhuizing naar Zuid-Holland. In 
de middenbouw is juf Nynke met zwangerschapsverlof en zijn haar taken overgenomen door 
juf Anniek, zij geeft ook nog twee dagen les aan de kleuters. 

Na de zomervakantie hebben we nog even een paar warme dagen gehad en daar hoort 
natuurlijk het spelen met water bij. De kinderen en de leerkrachten hebben nog even kunnen 
genieten van een heus water speelparadijs op het schoolplein. De gymlessen in de sporthal 
voor de bovenbouw zijn dit schooljaar ook erg interessant voor de kinderen. Er is een nieuwe 
meester die geen alledaagse sporten met de kinderen beoefend, bijvoorbeeld; fierljeppen, 
acrobatiek, skateboarden of fietsen op trial bikes (zonder zadel).  

In september heeft Hijum bezoek mogen ontvangen van burgemeester Buma in het dorpshuis 
de Kampioen. Samen met de leerlingen is hier de benodigde aandacht aan besteed en hebben 
de kinderen gezamenlijk gewerkt aan een creatief kunstwerk voor de burgemeester. In de 
maand september zijn ook de naschoolse sportactiviteiten weer van start gegaan, helaas 
konden door het Coronavirus de laatste activiteiten niet doorgaan. Eind september zijn de 
kinderen van de bovenbouw nog druk in de weer geweest met het verkopen van 
kinderpostzegels. 

Het schooljaar is nog maar net gestart en de kinderen hebben al vele leuke activiteiten gedaan. 
Groep 1 en 2 zijn naar een voorstelling van Tryater geweest; Rûntsje hûntsje. Dit was in 
verband met de Kinderboekenweek. Groep 6,7 en 8 zijn naar de sterrenwacht in Burgum 
geweest, dit was een leerzame ochtend voor allen.Ter afsluiting van de Kinderboekenweek 
hebben de kinderen een toneelstuk ingestudeerd welke opgevoerd is voor de gehele school. 
Via de speciale SocialSchools tool, een digitale manier om de nieuwtjes vanuit school te 
volgen, hebben de ouders thuis ook kunnen meekijken. Tussen alle schoolse activiteiten door 
is het ook nog gelukt om een schaak instuif te organiseren op onze school. De leerlingen van 
de bovenbouw hebben hard geoefend en hebben het durven opnemen tegen hun familieleden. 
De opkomst voor de schaak instuif was ook erg mooi door verschillende belangstellenden.  

4 november was er weer de jaarlijkse zakelijke ouderavond. Daar kwamen o.a. de notulen van 
2018, het (financiële) jaarverslag van de M.R. en O.R., mededelingen van school en OR 
verkiezingen aan bod. Ook is het nieuwe plan van aanpak vanuit de OR besproken. Door het 
teruglopende aantal OR leden, waren we genoodzaakt om een andere manier te bedenken om 



alle activiteiten door te kunnen laten gaan. Er is een lijst met activiteiten opgemaakt waarop 
ouders konden aangeven bij welke activiteit ze wilden helpen. Door de hulp van vele 
enthousiaste ouders zijn er leuke samenwerkingen tot stand gekomen. Dank voor jullie hulp! 
De avond werd afgesloten door Gerbrig van Brug, zij is onze schoolmaatschappelijk werker en 
zij heeft zichzelf even voorgesteld en verteld over wat haar werk inhoud. Dit was erg leuk! 

Begin december mocht de bovenbouw een bezoekje brengen aan het Fries museum waar de 
tentoonstelling over de Vikingen was. Ze hebben even een kijkje kunnen nemen in het leven 
van de Vikingen en in een waar Vikingenschip. Aansluitend was er nog de theatervoorstelling 
‘Duik in het diepe’ in het keramiekmuseum Princessenhof. 

5 december heeft Sinterklaas met zijn Pieten weer een bezoekje gebracht aan de Arjen 
Roelofsskoalle. Dit was erg leuk! Er werd gezongen en gedanst op de muziek van Crescendo 
en de Sint en zijn Pieten zijn vermaakt met mooie optredens van de kinderen. Uiteraard waren 
er ook kadootjes voor iedereen.  

Kerst werd dit jaar gevierd met een kerstlunch in plaats van een kerstdiner. Alle kinderen 
hebben gezamenlijk genoten van allemaal lekkere hapjes die gemaakt waren door de ouders. 
Ondertussen waren er optredens van de kinderen in de vorm van muziek en dans en er werd 
een kerstverhaal verteld. Voor de 65 plussers is er dit jaar een mooie kerst knutsel gemaakt die 
door de kinderen van de bovenbouw bij de mensen aan huis zijn gebracht. Hierna hadden de 
kinderen en de juffen even lekker 2 weken kerstvakantie. 

Woensdag 22 januari was er het voorleesontbijt. De kinderen genoten van een lekker ontbijt 
terwijl juf Thea een mooi verhaal aan het voorlezen was. In de week die volgde kwamen er in 
alle groepen meerdere voorleesvrijwilligers langs. Het blijft leuk om voorgelezen te worden. 

In februari zijn de kinderen in het kader van de sportweek lekker actief bezig geweest; er was 
onder andere een circuit op het schoolplein en de walk of Hijum! 

Begin maart is juf Annie met de kleuters naar Bakkerij Nico en Aeltsje de Groot in Stiens 
geweest om een kijkje te kunnen nemen achter de schermen bij een echte bakker! Uiteraard 
mochten ze zelf ook wat lekkers maken en proeven.  

Dit was voorlopig het laatste uitje want toen gooide COVID-19 roet in het eten. Vanaf 16 maart 
gingen de schooldeuren gedurende 8 weken dicht. Dit betekende dat vele activiteiten niet meer 
door konden gaan en dat de kinderen over moesten gaan op thuiswerken. Na hier en daar wat 
opstart probleempjes is er met de inzet van de leerkrachten, de ouders en uiteraard de 
kinderen zelf een mooie manier gevonden om alles toch een beetje door te kunnen laten gaan. 
Na deze 8 weken konden de kinderen in een aangepaste lesschema weer naar school. Groep 1 
en 2 van 8.30u -12.00u, groep 3 en 6 van 8.30u - 11.00u en groep 4, 5, 7 en 8 van 11.30u - 14.00u. 

Vanaf 8 juni konden de kinderen weer volledig naar school. Uiteraard zijn er nog wel steeds 
extra hygiëne maatregelen van kracht en moeten de kinderen 1,5 meter afstand van de 
leerkrachten houden. En als een van de weinige scholen zijn de schoolreisjes van de ARS 
gelukkig wel doorgegaan (1 van de vele voordelen van een kleine school). Op maandag 15 juni 
zijn groep 7 en 8 vertrokken naar ‘Natuurlijk Kollumeroord’. Een prachtig natuurgebied waar de 
kinderen hun survivalskills goed hebben kunnen oefenen. Groep 4,5 en 6 zijn 16 juni een dagje 
naar de Drentse koe in Ruinerwold geweest en groep 1,2 en 3 waren die dag naar Sanjesfertier 
in Veenwouden. Ze hebben allemaal volop genoten met mooi weer erbij!! 

Op 2 juli wordt het schooljaar feestelijk afgesloten met leuke activiteiten en een lekker hapje en 
drankje op juffendag. 

  

Namens de OR van de Arjen Roelofsskoalle. 
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Inleiding 
In dit evaluatieverslag worden de interventies naar aanleiding van de zorgsignalen geëvalueerd. 
 
Dit evaluatieverslag is met het team besproken in de opbrengstenvergadering van 14 augustus 2020. 
De conclusies uit dit verslag zijn uitgangspunten voor verbeteringen of veranderingen in het 
onderwijsleerproces van de school en worden opgenomen in het schooljaarplan. 
 
De toetsanalyses op groepsniveau zijn doorgesproken met de betreffende groepsleerkrachten en de 
interne begeleider tijdens de groepsbesprekingen van 22 juni 2020. Specifieke interventies die 
betrekking hebben op groepsniveau staan vermeld in de planningsdocumenten van de groep. 

Tussenopbrengsten schooljaar 2019-2020: eindafname 
De resultaten worden per vakgebied en per groep aan de hand van de schoolnorm en/of landelijke 
norm getoetst en in de onderstaande matrix ingevuld.  
 
Legenda: 
Beide normen behaald is groen 
Beide normen niet behaald is rood 
Landelijke norm wel behaald maar schoolnorm niet is oranje  
 
 

Groep Toetsnaam Aantal lln. Deelname lln Percen-
tage I en 
II 

Percen-
tage IV 
en V 

Vs E School
norm 

LG ‘20 Marge 

3 DMT 2018 5 5 40% 40% 33.8 25 26 25-27 

4 DMT 2018  6 6 33.3% 50% 46.3 52 44 44-45 

4* DMT 2018 6 5 40% 40% 52 52 44 44-45 

5 DMT 2018 6 6 33.3% 33.3% 67.5 - 68 66-69 

6 DMT 3(2,1) 10 10 40% 10% 90.5 89.9 86  

7 DMT 3(2,1) 5 5 20% 40% 89.9 97.7 93  

* Bij deze berekening is 1 leerling niet meegenomen. Deze leerling heeft een eigen leerlijn en werkt met alle 
vakgebieden op groep 3 niveau. 
 

Groep Toetsnaam Aantal 
lln. 

Deelname lln Percen-
tage I 
en II 

Percen-
tage IV 
en V 

Vs E Schoo
lnorm 

LG ‘20 Marge 

3 Begr.lezen 3.0 
 

5 3 60%  165.5 120 117 110-125 

4* Begr.lezen 3.0 
 

6 5 50% 16.7% 150 141 139 133-145 

5 Begr.lezen 3.0 
 

6 6 33.3% 16.7% 156.6 163 160 154-166 

6 Begr.lezen 3.0 
 

10 10 40% 50% 179.3 180 179 173-186 

7 Begr.lezen 3.0 
 

5 5 40% 40% 188.9 195 197 190-202 

* Bij deze berekening is 1 leerling niet meegenomen. Deze leerling heeft een eigen leerlijn en werkt met alle 
vakgebieden op groep 3 niveau. 
 

Groep Toetsnaam Aantal 
lln. 

Deelname lln Percen-
tage I en 
II 

Percen-
tage IV 
en V 

Vs E School 
norm 

LG ‘20 Marge 

3 Rek.en Wisk 3.0 5 5 60% 40% 143.6 142 139 132-146 
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4 Rek.en Wisk 3.0 6 6 66.7% 33.3% 175.6 186 183 176-190 

4* Rek.en Wisk 3.0 6 5 80% 20% 192.8 186 183 176-190 

5 Rek.en Wisk 3.0 6 6 16.7% 50% 213 218 216 209-222 

6 Rek.en Wisk 3.0 10 10 20% 60% 229.5 243 241 234-247 

7 Rek.en Wisk 3.0 5 5 40% 20% 262.5 264 261 256-266 

* Bij deze berekening is 1 leerling niet meegenomen. Deze leerling heeft een eigen leerlijn en werkt met alle 
vakgebieden op groep 3 niveau. 
 

Groep Toetsnaam Aantal ll Deelname ll Percen-
tage I en 
II 

Percen-
tage IV 
en V 

Vs E School
norm 

LG ’20 Marge 

3 Spelling 3.0  5 5 60% 40% 201.8 203 201 191-211 

4 Spelling 3.0 6 6 50% 33.3% 267.5 270 263 253-272 

4* Spelling 3.0 6 5 60% 20% 284.5 270 263 253-272 

5 Spelling 3.0 6 6 83.3%  350.3 316 311 302-321 

6 Spelling 3.0 10 10 50% 30% 336.4 338 334 326-342 

7 Spelling 3.0 5 5 40% 60% 355.6 362 357 350-364 

* Bij deze berekening is 1 leerling niet meegenomen. Deze leerling heeft een eigen leerlijn en werkt met alle 
vakgebieden op groep 3 niveau. 
 

Groep Toetsnaam Aantal ll Deelname ll Percen-
tage I en 
II 

Percen-
tage IV 
en V 

Vs E School
norm 

LG ’20 Marge 

7 Spelling WW 
3.0  

5 5 40% 20% 164.2 148 136 130-141 

 
 

Groep Toetsnaam Aantal ll Deelname 
ll 

Percen-
tage I en II 

Percen-
tage IV en 
V 

Vs E School
norm 

LG ’20 Marge 

3 WS 3.0 5 5 40% 20% 461.6 465 457 449-464 

4 WS 3.0 6 6 83.3%  500.5 485 475 467-482 

4* WS 3.0 6 5 80%  501.3 485 475 467-482 

5 WS 3.0 6 6 50%  501.2 495 493 486-497 

6 WS 3.0 10 10 70% 10% 525.2 518 514 507-520 

7 WS 3.0 5 5 60% 40% 538.9 534 531 524-537 

* Bij deze berekening is 1 leerling niet meegenomen. Deze leerling heeft een eigen leerlijn en werkt met alle 
vakgebieden op groep 3 niveau. 

 

Vooruitblik op de eindtoets schooljaar 2020-2021 en schooljaar 2021-2022 

Groep  Toetsnaam  Aantal ll’n  Deelname ll’n  % < 1F  % 1F  % 1S/2F  

7 Begr.Lezen 3.0  5 5 0% 60% 40% 

7 Rek.& Wisk.3.0  5 5 20% 80% 0% 

 

Groep  Toetsnaam  Aantal ll’n  Deelname ll’n  % < 1F  % 1F  % 1S/2F  

6 Begr.Lezen 3.0  10 10 10% 60% 20% 

6 Rek.& Wisk.3.0  10 10 60% 20% 0% 
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Resultaten eindopbrengsten  

De eindopbrengsten zijn geanalyseerd in een specifiek format. Dit format kan als bijlage worden 
toegevoegd aan dit evaluatieformulier. Vanwege Corona is er geen centrale eindtoets afgenomen bij 
groep 8 dit jaar. 

Resultaten 

Dwarsdoorsnede eindtoetsen 
In deze dwarsdoorsnede is snel te zien welke vakken of groepen om extra aandacht vragen.  
De volgende toetsuitslagen zijn in de dwarsdoorsnede opgenomen:  

• Technisch lezen groep 3 t/m 7 

• Rekenen-Wiskunde 3 t/m 7 

• Begrijpend lezen groep 3 t/m 7  

• Spelling groep 3 t/m 7 

• Woordenschat 3 t/m 7 

 

  
Weergave: Cito opbrengsten juni 2020  
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Vergelijken van zorgsignalen 

We vergelijken de toets resultaten van de E toetsen met de resultaten van de M toetsen 

 

Weergave: Cito opbrengsten januari 2020 

 
Weergave: Cito opbrengsten juni 2020 

 
Uit de dwarsdoorsnede van de M toetsen kwamen de volgende uitgewerkte zorgsignalen naar voren: 

 
1. Rekenen en Wiskunde groep 3, 5, 6 en 7 
2. Spelling groep 3 en 7 
3. Begrijpend lezen groep 5 en 6 

 
Uit de dwarsdoorsnede van de E toetsen komen de volgende zorgsignalen naar voren:  

1. DMT 2018 groep 4, 5 
2. Rekenen en Wiskunde groep 5, 6 
3. Begrijpend lezen groep 5 en 7 
4. Spelling groep 7 
5. Spelling werkwoorden groep 7 

 
Kijkend naar de bovenstaande gegevens zien wij dat DMT 2018 groep 4 en 5, Spelling werkwoorden 
groep 7 en Begrijpend lezen groep 7 erbij zijn gekomen als zorgsignaal in de afgelopen periode.  
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Evaluatie interventies 
We evalueren de interventies naar aanleiding van de M toetsen. We bekijken welke interventies wel 
of niet goed werken en welke verklaringen hieraan ten grondslag liggen. Interventies vorige periode   
De volgende interventies zijn ingezet n.a.v. de analyse van januari 2020:   

• In groep 5 gaan oefenen met context sommen in samenhang met modellen van opgaven uit 
de methoden.  

• In groep 5 tijdens de meten, tijd en geld lessen van methode werken met concreet materiaal 
en de leerlingen hier mee laten oefenen zodat zij de begrippen kunnen ervaren.  

• Voor groep 5 en 6 de moeilijke begrippen uit de opgaven van E5/ E6 Rekenen en Wiskunde 
uitwerken en behandelen tijdens de woordenschat lessen. 

• In groep 6 oefenen met kritisch lezen in samenhang met modellen van de context opgaven 
uit de methoden.   

• In groep 3 gaan oefenen met kritisch luisteren van woorden, zinnen en opgaven uit de 
methoden. 

• In groep 3 en 7 een foutenanalyse te maken van de CITO Spelling en met de uitkomsten 
daarvan de komende periode werken aan de hiaten. 

• In groep 7 een goede leerstofplanning maken voor de komende periode waardoor alle 
spellingscategorieën voor E7 behandeld zijn. 

Bovengenoemde interventies zijn besproken in de teamvergadering van 03-03-2020. Ruim een week 

later is de school gesloten vanwege de Corona uitbraak in Nederland. Deze periode heeft geduurd tot 

11 mei. In de periode dat de school gesloten was heeft er thuisonderwijs plaatsgevonden. Tijdens de 

dagelijkse contactmomenten met de leerlingen zijn er instructies gegevens op het te maken huiswerk 

van die dag.  

Vanaf 11 mei was de school voor 50% open. Elke dag kwamen leerlingen verdeeld in groepen 2,5 uur 

naar school. Vanaf 8 juni is de school weer volledig open en is er gewerkt volgens het lesrooster.  

In deze bijzondere periode is er niet gewerkt aan de bovenstaande interventies en dat is terug te zien 

in de opbrengsten. De zorgsignalen die vastgesteld zijn in januari 2020 zijn voor het over grote deel 

nog steeds een zorgsignaal. Er zijn in deze periode zelfs zorgsignalen bij gekomen. 

Conclusies en vervolgstappen  
Op basis van de evaluatie van de interventies worden de volgende conclusies getrokken: 

• De opgestelde interventies die besproken zijn in het team op 03-03-2020 blijven voor het 
nieuwe schooljaar 2020- 2021 van kracht. 

• Daarnaast komen er nieuwe interventies bij die voortgekomen zijn uit de analyse van de eind 
opbrengsten.  

 
De komende periode nemen we de volgende maatregelen:  

• In groep 4 tm 8 wordt er van 8.30-9.00 uur groep doorbrekend gelezen met de methode 
Lekker lezen en de Pravoo oefenmap op tijd. 
• In december 2020  krijgen alle leerkrachten een planning van de IB-er waarop duidelijk staat 
aangegeven welke vakgebieden van CITO in welke week afgenomen dienen te worden.  
• In december 2020 wordt er een teamvergadering gewijd aan het afnemen van CITO wat mag 
wel wat mag niet.   

 
 
De maatregelen worden verwerkt in het schooljaarplan, evaluatiemomenten worden gepland, 
consultaties worden gepland, successen worden gevierd. 
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Onderwijsresultaten (OR 1) 2020  
  
In schooljaar 2019-2020 is geen eindtoets afgenomen. 
 

Algemene informatie 
Met ingang van 1 augustus 2020 beoordeelt de Onderwijsinspectie de onderwijsresultaten 
(OR1) aan de hand van het nieuwe onderwijsresultatenmodel. In de periode 1 augustus 2020 
tot 1 mei 2021 worden de resultaten beoordeeld door te kijken naar de percentages 
referentieniveaus taal en rekenen in 2018 en 2019. Er wordt rekening gehouden met de 
leerlingenpopulatie door de gemiddelde schoolweging van de schooljaren 2017-2018, 2018-
2019 en 2019-2020 te hanteren. 
 
 Resultaten op schoolniveau: 
 
Behaalde percentages 1F en 2F/1S niveau op de eindtoetsen van 2018 en 2019: 
        

Schooljaar  Gemiddelde 
schoolweging 

Aantal  
leerlingen 

Taalverzorging Lezen  Rekenen 

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

2017-2018 32,9 3  3 1  3 2  3 2 

2018-2019 32 7  5 2  6 4  6 2 

Totalen  10  8 3  9 6  9 4 

 
Beoordeling: 
 

Gemiddelde  
schoolweging  

Signalerings 
waarde  
% 1F 
 

Landelijk 
gemiddelde  
% 1F 

Score 
school 
≥ 1F 

Signalerings 
waarde 
% 2F/1S 
 

Landelijk 
gemiddelde 
% 2F/1S 

Score 
school 
% 2F/1S 

32.4 85 95,1 86,7 43,5 55,5 43,3 

 
Berekening: 

Het percentage behaalde referentieniveaus 1F is gelijk aan het totaal aantal 1F scores gedeeld door drie keer 

het totaal aantal leerlingen vermenigvuldigd met 100. 

 Het percentage behaalde referentieniveaus 1S/2F is gelijk aan het totaal aantal 1S/2F scores gedeeld door drie 

keer het totaal aantal leerlingen vermenigvuldigd met 100. 

Fusiescholen: 

Als scholen fuseren vindt de beoordeling van de leerresultaten plaats op basis van de leerresultaten behorend 

bij het brinnummer van de fusieschool. In de schooljaren voor de fusie worden de leerresultaten van de 

oorspronkelijke school die niet wordt opgeheven beschouwd en in centrale de schooljaren na de fusie de 

leerresultaten van de fusieschool. 

 
Conclusie(s) en actie(s) op schoolniveau: 
De acties van de voorgaande jaren worden voortgezet zodat meer leerlingen het 1F niveau 

behalen. Hierdoor zullen er ook meer leerlingen het 2F en 1S niveau gaan behalen.  
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Resultaten op leerlingniveau 
Uitstroom en schooladvies:   
  

Leerling   Score   Advies 
eindtoets   

Advies 
drempeltest   

Advies 
school   

Advies 
heroverwegen?   

Nieuw 
advies    

J.   VWO VWO nee  

M.   VWO VWO nee  

E.   VMBO/ 
LWOO 

VMBO BL nee  

B.   HAVO HAVO nee  

F.   VWO VMBO TL nee  

V.   VMBO BBL/ 
KBL 

VMBO KL nee  

 

  
Conclusie(s) en actie(s) op leerlingniveau: 
De meeste leerlingen stromen uit op het niveau wat overeenkomt met de drempeltest. Alleen F. 

stroomt lager uit dan het advies van de drempeltest. Dit komt door de grote discrepantie tussen 

begrijpend lezen en rekenen. F. scoort op rekenen heel goed, HAVO niveau volgens de 

plaatsingswijzer. Op begrijpend lezen scoort F. VMBO B niveau volgens de plaatsingswijzer. Het 

schooladvies ligt daar tussen in. Daarbij is ook gekeken naar het kind en wat het beste bij het kind 

past. 
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Monitoring sociale veiligheid schooljaar 2019-2020 
 

Monitoring gegevens 
Door het te lage aantal leerlingen waarbij wij de leerlingenvragenlijsten hebben afgenomen zijn er 

geen monitoroverzichten mogelijk.  

“Je hebt de leerlingvragenlijsten dit schooljaar afgenomen én de Monitorexport naar ons 

toegestuurd? Dan kan het zijn dat je de leerlingvragenlijsten bij minder dan 30 leerlingen hebt 

afgenomen. Bij minder dan 30 leerlingafnames kunnen wij geen monitoringsoverzicht opleveren. Dit 

kan je doorgeven aan de Inspectie van het Onderwijs.”  

Bron: portal CITO/ lvs3 viseon/ sociale veiligheid. 

 

In het verslag onderwijsresultaten 2019-2020 van maart 2020 zijn de vragenlijsten van groep 6 tm 8 

volledig geanalyseerd en zijn er conclusies getrokken. Zie voor de analyse hoofdstuk 4: sociale 

competenties, welbevinden en veiligheid van het verslag onderwijsresultaten 2019-2020 van maart 

2020. 

Analyse en conclusie(s) 

Op basis van de bevindingen die we uit de rapportages hebben gehaald, trekken we de 
volgende conclusies:  

• In april  2020 wederom de leerlingen van groep 6, 7 en 8 de leerlingenlijst laten invullen, dit 
omdat er op de onderdelen zelfbeeld, welbevinden, sociaal gedrag, werkhouding en 
leeromgeving veel uitval is.  
• In april  2020 wederom de leerkracht van groep 6, 7 en 8 de leerkrachtenlijst laten invullen, 
dit omdat er op de onderdelen sociaal gedrag en werkhouding veel uitval is.  

 

Vervolgstappen 

Vanwege  Corona zijn in april 2020 de bovengenoemde acties niet gedaan. In het nieuwe schooljaar 

start er een nieuwe leerkracht voor de groep. In november 2020 zal de vragenlijst opnieuw 

afgenomen worden en deze zal geanalyseerd worden. Naar aanleiding van deze analyse zullen er 

nieuwe conclusies en interventies genomen worden.  
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Gegevens in-, door- en uitstroom schooljaar 2019-2020 

Instroomgegevens 
Overzicht van het aantal leerlingen dat in schooljaar 2019-2020 is ingestroomd in groep 1 en een VVE 

indicatie heeft 

 
Groep  
 

 
1 

Aantal ingestroomde leerlingen met een VVE 
indicatie 
 

 
0 

 

Overzicht aantal leerlingen dat is ingestroomd na 1 oktober 2019 

 
Groep  
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

Aantal 
ingestroomde 
leerlingen 
 

 
2 

    
1 

 
 

  

 

Doorstroomgegevens 
 

 
 

Totaal 
aantal 

leerlingen 
op de 
school 

per 01-10 

Aantal leerlingen 
met een 

Kleuterverlenging* 
 

Aantal 
leerlingen 

groep 3 t/m 8 
met een 

doublure in 
18-19 en/of 

19-20 

Aantal 
leerlingen dat 
ouders is dan 

12 jaar 

Aantal 
leerlingen die 

versnellen 

 
Aantal 

leerlingen 
 

 
52 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
Percentages  

  
0,2 % 

 

 
1,9 % 

 
0% 

 
0% 

 

*Kleuterverlenging: Het percentage wordt berekend door de groep late leerlingen in groep 3 te delen 

door het totaal aantal leerlingen in groep 3, exclusief de zittenblijvers van groep 3. 

Late leerlingen: Deze leerlingen zijn op de teldatum van 1 oktober in groep 3 al 7 jaar of ouder en 

doen groep 3 voor de eerste keer (dus zittenblijvers in groep 3 worden buiten beschouwing gelaten 

voor het berekenen van het percentage kleutergroepverlenging). 
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Uitstroomgegevens 
Overzicht aantal leerlingen dat is uitgestroomd in de periode 1 oktober 2019 – 31 juli 2020 

 
Groep  
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

Aantal 
uitgestroomde 
leerlingen 
 

 
 

 
1 

  
2 

  
1 

  
6 

 

 

 

 

 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


