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Doel van deze schoolscan is om zicht te krijgen op: 

• Vertraging van de cognitieve en/of sociale ontwikkeling 

• Versnelling van de cognitieve en/of sociale ontwikkeling 

• Ontstane of verergerde diverse problematieken  

Fase A. Het in beeld brengen van de brede impact van Corona op leerlingen 

1. Domeinen concretiseren 

2. Beschikbare gegevens inventariseren 

3. Ontbrekende gegevens verzamelen 

4. Analyseren 

5. Verklaringen, gevolgen en conclusies 

Fase B: In beeld brengen van de mogelijkheden en behoeften van de school en partners 

6. Conclusies bespreken en delen 

7. Behoeften en mogelijkheden van school en partners in beeld brengen 

Fase C: Plan van aanpak volgens de menukaart en schoolprogramma 

8. Keuze uit het keuzemenu en opstellen schoolprogramma 
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Onze schoolscan richt zich op:  

• De cognitieve ontwikkeling,  

• De sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden  

 

Stap 1: concretisering domeinen 

Op obs Arjen Roelofsskoalle focussen we ons op de basisvakken voor het in beeld brengen van 
ontwikkeling van onze leerlingen. De basisvakken zijn: 

• Lezen: technisch en begrijpend lezen  

• Rekenen & wiskunde 

• Spelling 

Daarnaast focussen we ons op de sociaal- emotionele 
ontwikkeling, het welbevinden en de 21e-eeuwse vaardigheden 
(communiceren, creatief/kritisch/probleemoplossend denken en 
handelen, samenwerken en sociaal-culturele vaardigheden). 

Stap 2:  inventariseren beschikbare gegevens 

De cognitieve ontwikkeling brengen we voor de basisvakken in 
kaart dmv: 

• De CITO M-toetsing van maart 2021 

De sociaal-emotionele ontwikkeling brengen we in kaart dmv: 

• VISEON, Drempeltest  
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• Tevredenheidsenquête Vensters leerlingen groep 6/7/8 van januari 2021 

• WMK Veiligheidsbeleving De Vreedzame School 

De schoolontwikkeling brengen we in kaart dmv: 

• Het Schoolplan 

• Het schooljaarplan en het schooljaarverslag 

• Tussentijdse evaluaties d.m.v. school-ontwikkelgesprekken 

 

Stap 3: verzamelen ontbrekende gegevens: leerlingpopulatie 

Onze leerling populatie kenmerkt zich door een groot aantal leerlingen dat Friestalig wordt 
opgevoed. Daarnaast hebben wij een aantal leerlingen met een Taal Ontwikkelings Stoornis (TOS) op 
school zowel in de in onder-, als in de middenbouw. Hierin krijgen we ondersteuning van Kentalis. 
Kwetsbare leerlingen zijn goed in beeld, daarvoor werd op school opvang geregeld.  
Zorgleerlingen zijn tijdens de lock down op school uitgenodigd voor extra ondersteuning. 
 

Stap 4: Analyses 

• Conclusies diepte-analyse van de CITO M-toetsing van maart 2021  

‘Begrijpend lezen In vergelijking met eind vorig schooljaar blijft begrijpend lezen in de bovenbouw 
een zorgsignaal. De interventies in de bovenbouw zijn niet of nauwelijks uitgevoerd vanwege lock 
down in combinatie met nieuwe leerkrachten.  

Technisch lezen In vergelijking met eind vorig schooljaar is technisch lezen goed bijgetrokken in de 
middenbouw. De interventies die zijn ingezet hebben effect gehad en dienen voortgezet te worden 
om de resultaten op peil te houden.  

Spelling en Spellingwerkwoorden In vergelijking met eind vorig schooljaar is Spelling en Spelling 
werkwoorden goed bijgetrokken in de bovenbouw. De interventies die zijn ingezet hebben effect 
gehad en dienen voortgezet te worden om de resultaten op peil te houden.  

Rekenen en Wiskunde In vergelijking met eind vorig schooljaar blijft rekenen en wiskunde in de 
midden- en bovenbouw een zorgsignaal. De interventies zijn in de bovenbouw niet of nauwelijks 
uitgevoerd vw Corona in combinatie met nieuwe leerkrachten. De interventies die zijn ingezet bij de 
middenbouw hebben (nog) te weinig opgeleverd. ‘ 

• Sociaal-emotioneel welbevinden  

Onze school werkt volgens de principes van De Vreedzame School. 

‘Leerlingenlijst Viseon MB: 
Te zien is dat er leerlingen uitvallen op de dimensies zelfbeeld, sociaal gedrag, werkhouding en 
leeromgeving. Gezien de groep is dit 66.7% van de groep.  
Er is dus zeker een zorgsignaal in deze groep.  
Leerlingenlijst Viseon BB:   
Te zien is dat er leerlingen uitvallen op de dimensies zelfbeeld, sociaal gedrag, werkhouding en 
leeromgeving. Gezien de groep is dit 83,3% van de groep. Er is dus zeker een zorgsignaal in deze 
groep.  
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In januari 2021 is tijdens de lock down aanvullend het tevredenheidsonderzoek via Vensters  
afgenomen. Dit scoorde voldoende/goed.  
Nav de Drempeltest en Viseon: de leermotivatie, het doorzettingsvermogen en het zelfvertrouwen 
werden wisselend gescoord, net als de sociale wenselijkheid.  
Als we de gegevens van Viseon en de Drempeltest naast elkaar leggen zien wij dat deze niet op elkaar 
aansluiten. Bij de Drempeltest worden andere onderdelen getest dan bij Viseon.  
De enige overeenkomst tussen beide instrumenten is de leermotivatie.  
Aanvullend is begin maart de WMK Sociale Veiligheid afgenomen bij de leerlingen van groep 6 tm 8.  
Eindconclusie is dat kinderen zich veilig voelen, tevreden zijn met de school maar minder tevreden 
over de leerkrachten bovenbouw en het gegeven thuisonderwijs.’ 

*Input leerling-gesprekken, leerlingenraad en onderstaande bullits zijn meegenomen bij punt 7. 

• Input oudergesprekken 

• Observaties 

• Groeps-/leerlingbespreking 

• Analyses OPP/HP/GP 

Stap 5: Verklaringen, gevolgen en conclusies 

*Zie verder diepteanalyse, verslag schoolontwikkelgesprek en evaluatie lesplanningen. 

‘Op basis van alle bevindingen die we uit de vier rapportages hebben gehaald, trekken we de 
volgende conclusies: 
Conclusie zorgsignaal 1: Gezien de uitkomsten van de vier rapportages zien wij dat groep 3 de toets 
iets slechter heeft gedaan dan de voorgaande jaren. Goed kijkend naar de groep zien wij dat 17% van 
de groep een I score behaald, 17% een II score behaald en 17% III score behaald. 50% Van de groep 
scoort onvoldoende. 
Groep 6 heeft het slechter gedaan kijkend naar de vier rapportages. Goed kijkend naar de groep zien 
wij dat 12% van de groep een I score behaald, 12% een III score behaald en 75% van de groep 
onvoldoende scoort. Tevens is te zien dat er bij woordenschat een flinke groei is te zien en bij spelling 
en begrijpend lezen is een daling te zien. 
Groep 7 heeft het slechter gedaan dan voorgaande jaren kijkend naar de vier rapportages. Goed 
kijkend naar de groep zien wij dat 25% van de groep een II score behaald, 12% een III score behaald 
en 63% van de groep onvoldoende scoort. Tevens is te zien dat er bij lezen en woordenschat een lichte 
groei is te zien en bij spelling een lichte daling en bij begrijpend lezen en rekenen een forse daling. 
Groep 8 heeft het slechter gedaan kijkend naar de vier rapportages. Goed kijkend naar de groep zien 
wij dat 20% van de groep een II score behaald, 20% een III score behaald en 60% van de groep 
onvoldoende scoort. Tevens is te zien dat bij lezen, spelling en woordenschat een flinke groei is te zien 
en bij rekenen en wiskunde en begrijpend lezen is een forse daling te zien. 
 
Gezien de uitkomsten besluiten wij om dit signaal verder uit te werken voor groep 3, 6, 7 en 8 bij de 
vervolgstappen per zorgsignaal.  
 
Conclusie zorgsignaal 2: Gezien de uitkomsten van de vier rapportages zien wij dat groep 7 de toets 
slechter heeft gemaakt dan het voorgaande jaar. Goed kijkend naar de groep zien wij dat de helft 
(50%) van de groep een II of III score behaald. 50% Van de groep scoort een onvoldoende. 
Tevens is te zien dat er bij lezen en woordenschat een lichte groei is te zien en bij spelling een lichte 
daling en bij begrijpend lezen 
en rekenen een forse daling.’ 
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Stap 6: besproken en gedeelde conclusies  

De conclusies uit het verslag onderwijsresultaten zijn gedeeld met het team, de MR, ouders, 
zorgpartners en het schoolbestuur. 

Stap 7: behoeften en mogelijkheden van school en partners  

Klassenobservaties door het Audit-bureau Noord-Nederland hebben aangetoond dat het gemiddelde 
leerkrachtniveau op de school start- of basis-bekwaam is. Het team geeft aan behoefte te hebben 
aan expertise en scholing om kindgesprekken te kunnen voeren, effectiever feedback te kunnen 
geven en te kunnen differentiëren qua F en S doelen in het onderwijsaanbod.  
Omdat iedere groep bestaat uit een 3-combinatie zijn extra handen in de klas gewenst om de 
kinderen beter te kunnen begeleiden. 

De nieuwe personeelsleden laten zien handelingsverlegen te zijn tijdens de schoolsluiting. Alle 
kinderen kregen wel (digitale) leermiddelen mee naar huis maar er werd op diverse wijze 
thuisonderwijs gegeven.  
Deze leerkrachten hebben extra scholing en begeleiding nodig om zich te bekwamen in het geven 
van thuisonderwijs en het plannen van de lesstof/ leerlingenzorg. 

De IB-er geeft aan zich zorgen te maken over de leerresultaten, met name rekenen. De lesstof wordt 
niet adequaat ingezet, het instructieniveau is onvoldoende en de registratie van de extra 
ondersteuning is in de bovenbouw niet inzichtelijk. 

Kinderen geven in gesprekken met Schoolmaatschappelijk werk en tijdens de leerlingenraad aan 
orde en instructieproblemen te ervaren bij de leerkrachten in de bovenbouw. 

Communicatie met ouders: tijdens de tweede loc down hebben ouders het thuisonderwijs als 
onvoldoende ervaren. De instructies via Teams waren onvoldoende qua afgesproken tijd, tijdsduur 
en inhoud, zorgleerlingen kregen geen verlengde instructie en er vond geen feedback plaats op het 
ingeleverde werk. Ouders geven aan de berichtgeving op de communicatieapp Social Schools lastig 
en onvoldoende te vinden. Vanwege de schoolpopulatie is er het wenselijk om te kunnen herkennen 
in welke mate onze ouders (digitaal) geletterd zijn. 

  



 

 

    

Schoolcan/Pva NPO Arjen Roelofsskoalle  

Stap 8: PvA, het keuzemenu en het schoolprogramma 

De interventies die de school kiest staan vermeld op de menukaart op de website van het Nationaal 
Programma Onderwijs.  

• De school maakt, vanwege de 3x 3-

combinatie groepen de keuze voor extra 

handen in de klas. (Extra formatie.) 

• We willen de instructie- en 

feedbackvaardigheden van de leerkrachten 

vergroten dmv het uitvoeren van gerichte 

klassenobservaties door een externe 

organisatie en gerichte scholing. 

Professionalisering leerkrachten d.m.v. 

scholing: leren differentiëren op F en S-

doelen; het voeren van kindgesprekken;  

het geven van feedback;  

variaties in differentiëren;  

het verschil tussen differentiëren en afstemmen; zelfstandig werken/eigenaarschap.  

 

De Arjen Roelofsskoalle heeft ervoor gekozen om dit schoolprogramma zo veel mogelijk te laten 
meelopen in de bestaande planningscyclus van: 

• School:    Aanpassing in het jaarplan waarna scholen dit item verder  

     uitwerken in hun schooljaarplannen  

• Groep:     Leerstofplanning, en/of het groepsplan 

• Leerling:    Ontwikkelperspectief 

• Samenwerkingsverband:  Ondersteuningsplan 

Verantwoording: 

• De school neemt de interventies op in het schooljaarplan en het schooljaarverslag. 

De school beantwoordt bij de start van het schooljaar 2021-2022 een aantal vragen over de 

scan en het schoolprogramma 

• Schoolbesturen leggen aan het eind van het schooljaar 2021-2022 verantwoording af over de 

uitvoering en de resultaten van het schoolprogramma en de besteding van de middelen. 

 


