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Inleiding Dit jaarplan is gebaseerd op ons 4- jarige schoolplan en is
een onderdeel van onze kwaliteitscyclus. In het schoolplan
is de grote koers uitgezet. Deze ingezette koers wordt per
schooljaar uitgewerkt in een jaarplan en dit wordt jaarlijks
geëvalueerd. Deze evaluatie wordt vastgelegd in het
schooljaarverslag. Het schooljaarverslag is openbaar en
wordt gepubliceerd op onze website. Soms wordt de koers
in het volgende jaarplan bijgesteld vanwege de laatste
evaluatie, omstandigheden of nieuwe ontwikkelingen.

In dit 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

Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

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

Het schooljaar kende ups en downs. Opnieuw Lock down, online lesgeven. Vervanging
in de bovenbouw. Leervertragingen. Gelukkig konden veel activiteiten nu wel door gaan!

Onze acties zijn geëvalueerd en vastgelegd in dit schooljaarverslag. De
kwaliteitsdocumenten zijn op school en op de website in te zien. De opbrengsten:
leesresultaten en de taalverzorging zijn dankzij de interventies omhoog gegaan. De
rekenresultaten nu helaas weer wat minder, dus die worden het komend schooljaar extra
aangepakt.

Elan-breed is de leerlingenadministratie is overgestapt naar een ander systeem:
ParnasSys. Om hiermee te kunnen werken hebben we als teamscholing gevolgd. Ook is
er teamscholing gevolgd over laaggeletterdheid, over opbrengsten en over didactisch
handelen / het voeren van kind-gesprekken.

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. Passie voor elk talent: "Wij kunnen niet van alle kinderen sterren maken maar we
kunnen ze wel laten schitteren."
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Als team gingen we afscheid nemen van twee collega’s die allebeide op een andere
school gingen werken. Een nieuwe IB-er mochten we verwelkomen!

De ouderraad heeft opnieuw vorm gekregen en zij hebben er enthousiast voor gezorgd
dat er prachtige activiteiten plaatsvonden op school. Zo is er door hen bijgedragen aan
de kosten voor het kamp en het schoolreisje, de kleutergroep heeft een mooie rekenkist
gekregen! We hebben een prachtige creatieve uitvoerig gehad in het dorpshuis: “Circus
Adje, kijk eens wat ik kan…."

Op onze school verwerken we de leerstof 50/50 op papier en digitaal. De kinderen leren
programmeren en voeren opdrachten uit op Minecraft. Ze zijn in staat
PowerPointpresentaties te maken. Door onze combinatiegroepen kunnen wij gericht
onderwijs geven op het eigen niveau.

Voor wat betreft de toetsing: dit schooljaar zijn we voor het eerst overgestapt van Cito
naar DIA. Ook voor de Eindtoets. Natuurlijk moest dat voor iedereen wel even wennen.
Ook vooral qua planning ervan. Kinderen kunnen nu via hun IPad de toetsen maken,
leerkrachten hoeven deze niet na te kijken maar hebben de uitslagen gelijk inzichtelijk.
Dat scheelt veel tijd en administratief werk!

Kinderen die meer uitdaging nodig hebben kunnen aansluiten bij de Elan-Plusklas in
Stiens. Er was in groep 6 1 leerling die de Plusklas in Stiens bezocht.

Op onze school hebben sommige kinderen vanwege TOS meer ondersteuning nodig op
taalgebied. Dit gebeurt met het programma "Bouw" en onder begeleiding van Kentalis.
(Zie project: Sterk met Taal.)

Oudercommunicatie gebeurt via de app Social Schools.

Maandelijks wordt er een naschools sportprogramma aangeboden, verder wordt er nauw
samengewerkt met Schoolkade, die er voor zorgt dat alle kinderen een gevarieerd
cultuuraanbod krijgen. Dit schooljaar hebben alle kinderen in het dorpshuis een
creatieve presentatie aan ouders gegeven. Schoolkade heeft ons hierbij tijdens de
creatieve week ondersteund.

We zijn door de Provincie opnieuw beoordeeld op het lesgeven in de Friese Taal. En
hebben de A-status verkregen. Dat betekent dat de school aan alle voorwaarden voldoet
en de maximale subsidie ontvangt. Aandachtspunt was het Fries schrijven. De collega
uit de middenbouw is contactpersoon hiervoor, samen met de 'taalstiper' wordt er een
taalplan Fries ontworpen.

Op bovenstaande wijze geven wij vorm aan: Passie voor elk talent: "Wij kunnen niet van
alle kinderen sterren maken maar we kunnen ze wel laten schitteren."
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

4,5538 totaal Dit schooljaar hadden wij voor het eerst (vanuit de NPO-gelden) voor 30 uur een
onderwijsassistent ter beschikking. De door ons aangevraagde 16 uren werden daarmee
(te) ruim overschreden. We zijn daarom nog zoekende naar een optimale tijdsbesteding.
Wel kwam dit, vanwege Covid, ook wel weer van pas, als er bv een leerkracht positief
getest was kon die groep worden overgenomen.

De nieuwe duo-leerkracht in de bovenbouw werd zwanger en ging halverwege het
schooljaar met verlof. Zij werd vervangen door de IB-er, en later door een start-
bekwame, tijdelijke, leerkracht.

De leeropbrengsten lieten een stijgende lijn zien. Er werd hard gewerkt om de
achterstanden in de bovenbouw in te halen. Vooral kreeg ook: taalverzorging veel
aandacht. Dat was terug te zien aan de toets-resultaten, waar we erg blij mee waren.
Het opbrengstenverslag 21-22 wordt als addendum toegevoegd.

Resultaten DIA Eindtoets schooljaar 2021-2022: Totaalscore groep: 362.3 Aantal
leerlingen: 8 Landelijk gemiddelde: 361 Beoordeling inspectie: Voldoende op behaalde
1F/2F en 1S doelen

Het komend schooljaar is nu rekenen aan de beurt om extra aandacht te geven.

Vanuit Elan is Schoolmaatschappelijk werk ook 1 dagdeel aanwezig op school. Kinderen
en ouders kunnen hiervan gebruik maken.

Onze IB-er en ook, vanwege teveel toegekende formatie, een leerkracht vertrokken naar
een andere school, gelukkig was voor allebeide een andere collega beschikbaar ter
vervanging. Wel bleef er toen weer een tijdelijke vacature over van 1 dag bij de
onderbouw, vanwege ouderschapsverlof. We hopen nog op vervanging voor die dag.

Scholing: alle leerkrachten hebben 3x scholing gevolgd van Jan Oudeboon mbt
didactisch handelen. Directie en IB hebben 3x scholing gevolgd over opbrengsten en F
en S-doelen. Alle betrokkenen hebben meerdere malen scholing ParnasSys gevolgd.
Daarbij waren er twee teambijeenkomsten mbt Sterk met Taal.

Vanuit de ouders was er de vraag om BSO. Tot nu toe werd dat vormgegeven met
behulp van een gastouder. Nu deze met haar werkzaamheden stopte kwam de vraag bij
school te liggen. KidsFirst zag vw de kleinschaligheid dit niet zitten, tegen de
zomervakantie stapte Kinderopvang Friesland in en werd er op maan- en dinsdag een
start gemaakt met de BSO.

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

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

Twee sterke kanten Sterk in het opvangen van leerachterstanden 
Kleinschaligheid

Twee zwakke kanten Leeropbrengsten vw populatie 
Veel wisselingen leerkrachten BB

Twee kansen Inzet van wat extra formatie en schoolmaatschappelijk werk
Peuterspeelzaal inpandig

Twee bedreigingen Terugloop van het leerlingenaantal 
Vervangersprobleem vw leerkrachttekort

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Eindopbrengsten minimaal op het landelijk gemiddelde. 
Ondersteuning voor nieuwe, start-bekwame leerkracht in de
bovenbouw. 
Bekwamen van leerkrachten dmv observaties en
teamscholing: didactisch handelen 
Extra aandacht voor meetkunde mbv concreet materiaal en
de werkverzorging/interpunctie
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal Aan het einde van het schooljaar waren er 49 kinderen op school. Op dit moment zijn er
slechts 2 aanmeldingen, terwijl er 9 kinderen van school gaan.

We hebben er voor gekozen om het komend schooljaar daarom eerst weer te starten
met een 1,2 en 3 combinatie, omdat de kleutergroep erg klein is. Groep 4 en 5, die nog
niet erg zelfstandig kunnen werken worden hierin getraind, zodat groep 3 na de Kerst
naar deze groep door kan stromen. De bovenbouw wordt een combi van 6, 7 en 8.

Voor de school is dit een tijdelijk dieptepunt: de grootste groep gaat van school terwijl er
de minste instroom is.

Aangezien de peutergroep volstroomt en al met een wachtlijst moet gaan werken is er
toch hoop voor de toekomst!

3 5 4 6 5 6 8 9 46

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

Zoals het lijkt starten we het schooljaar 2021-2022 met 46 leerlingen. 
Er is sprake van dat er 2 leerlingen gaan verhuizen, dus dan zou het aantal op 44
uitkomen. 
De onderbouw is erg klein, ook bij de peuters was deze dip de afgelopen 2 jaar waar te
nemen. Daar groeit de aanwas weer, dus is er hoop voor de toekomst!

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 6 (1 man en 5 vrouwen) Alle leerkrachten hebben dit schooljaar een klassenbezoek gehad en een functionerings-
of beoordelingsgesprek. Verslaglegging hiervan vindt plaats in Coo7: Mooi Inzichtelijk.

Leerkrachten kregen de mogelijkheid om in C007 een POP te schrijven. Hiervan is
weinig tot geen gebruik gemaakt.

Aantal medewerkers OOP 1 ( mannen en 1 vrouw)

Aantal uitstromers 2

Aantal nieuwkomers 2

Aantal BHV-ers 1

Aantal geplande FG's 5 Aantal uitgevoerde FG's 7

Aantal geplande BG's 1 Aantal uitgevoerde BG's 0

Aantal geplande POP's 6 Aantal uitgevoerde POP's 0
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Gekozen actiepunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Actiepunt Omvang

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

Hoofdstuk / paragraaf Aandachtspunten Schoolbeschrijving

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

Omschrijving kosten 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

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

OBS Arjen Roelofsskoalle

Jaarplan - jaarverslag 2021 - 2022 7



Uitwerking KD1: Consolideren Muziekonderwijs

Hoofdstuk / paragraaf Aandachtspunten Schoolbeschrijving

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

Omschrijving kosten €350,- tlv subsidie: Meer Muziek in de Klas

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD2: Profileren mgv website en Scholen op de kaart

Hoofdstuk / paragraaf Aandachtspunten Schoolbeschrijving

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 ict-er

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directeur en IB-er

Omschrijving kosten Geen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD3: Aandacht voor andere gewoontes en culturen

Hoofdstuk / paragraaf Aandachtspunten Schoolbeschrijving

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
5. Document aanbod burgerschap schrijven

Betrokkenen (wie) het team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) De teamleden

Omschrijving kosten Geen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Kengetallen - Leerlingen

Omschrijving Waardering

Aantal leerlingen totaal (einde cursusjaar) 0

Aantal leerlingen eraf (loop cursusjaar) 0

Aantal leerlingen erbij (loop cursusjaar) 0

Aantal verwijzingen naar SO-SBO 0

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aan het einde van het schooljaar waren er 49 leerlingen. Met een kleine instroom maar een grote uitstroom verwachten we het komend schooljaar te starten met 42 leerlingen. In
de loop van het cursusjaar is er 1 leerling verhuisd en daarom naar een andere school gegaan. Ook kwam er vanwege een verhuizing een nieuwe leerling binnen, in groep 6. Er
waren geen verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs. Wel is er een psychologisch onderzoek gedaan bij 1 leerling, om de onderwijsbehoefte en -capaciteit in kaart te krijgen.
Er is 1 leerling met een eigen leerlijn. We sturen op een uitstroom van deze leerling op groep 6 niveau.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Einde schooljaar waren er 49 leerlingen op de ARS. Gedurende het schooljaar zijn er 2 leerlingen (uit groep 6 en uit groep 1) wegens verhuizing vertrokken, om diezelfde reden
kwam er in groep 6 ook weer 1 leerling bij. Er waren geen verwijzingen naar het SO-SBO. We hebben 10 schoolverlaters richting VO, 1 leerling gaat waarschijnlijk in de
zomervakantie verhuizen. Er zijn op dit moment 2 nieuwe inschrijvingen.

Na de zomervakantie starten we dus met een absoluut minimum van 40 leerlingen. 12 in groep 1,2 en 3, 12 in groep 4 en 5 en 16 in groep 6,7 en 8.

OBS Arjen Roelofsskoalle
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten De scholing, gekoppeld aan het project: "Sterk met Taal"is gevolgd door alle collega's.
Vanwege Covid werd de eerste scholing digitaal gegeven door de bibliotheek. Evaluatie
leverde op dat dir geen succes was. De tweede scholing werd live gegeven door acteurs.
Deze scholing was een groot succes en maakte inzichtelijk op welke wijze wij
oudercommunicatie konden verbeteren.

De driedelige cursus over didactisch handelen werd samen met Obs De Toverbal door
het hele team gevolgd. Het ging met name over Feedback geven en het voeren van
kindgesprekken.

Aansluitend is de WMK-kaart Didactisch handelen afgenomen.

De herhalingscursussen voor veiligheidscoördinator en BHV zijn door de desbetreffende
collega's met goed gevolg bijgewoond.

Het stond de collega's vrij om scholingen vanuit Kentalis bij te wonen. Het is niet bekend
of hiervan gebruik is gemaakt.

Directie en IB hebben 3 scholingen gevolgd over opbrengsten, de F en S-doelen. Ook
waren er 3 bijeenkomsten over het gebruik van ParnasSys, vanwege migratie naar dit
systeem. het was de bedoeling dat deze mensen daarna hun kennis gingen overdragen
op alle teamleden.

Sterk met
Taal

Bibliotheek November 2021 Bibliotheek Zoals begroot in
projectplan

Didactisch
handelen

Jan
Oudeboon
Advies

20-1-2022, 17-03-
2022, 12-04-2022

Jan
Oudeboon
Advies

Volgens offerte

BHV / EHBO BHV-ers Wordt bovenschools
geregeld

Hoekstra Bovenschools

Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten De evaluatie hiervan is hierboven al beschreven.

Werken met F en S doelen Directie en IB Nader te bepalen Onbekend

OBS Arjen Roelofsskoalle
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Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Alle geplande WMK-kaarten zijn afgenomen, besproken en geëvalueerd met het team.
Eventuele actie- of verbeterpunten nemen we mee in het komend schooljaar.

De enquête Veiligheid en tevredenheid is voor bovenbouwleerlingen en leerkrachten
afgenomen via Vensters en de positieve uitslag hiervan is aangeleverd aan de inspectie
en te bekijken op de de betreffende site. Deze toetsing gebruiken wij ook ter evaluatie
van ons burgerschapsonderwijs.

Vanwege onze maatschappelijke opdracht Burgerschapsonderwijs is een aanbod
geschreven, dmv de zelfevaluatie is de toetsing ervan toegevoegd.

Didactisch handelen is gekozen vanwege het scholingsaanbod van dit afgelopen jaar.

WMK Aanbod OP1 Bovenschools 10-2021 Geen

WMK Burgerschap Bovenschools 3-2022 Geen

Vensters, Veiligheid leerlingen School 2-2022 Geen

WMK didactisch handelen school 5-2022 Geen

Algemene werkzaamheden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten De schoolgids is nu ingevoerd en gepubliceerd in Vensters en voldoet aan de inspectie-
eisen. Aanvullend hanteren wij een schoolkalender voor de ouders. Deze kalender bevat
beperkte schoolinformatie en bevat een verwijzing naar de schoolgids.

De leerlingenadministratie is gemigreerd naar ParnasSys. Daardoor moest er scholing
worden gevolgd en moest het team leren hoe dit programma werkt. In eerste instantie
ondervonden we nog wel hinder, maar gedurende het schooljaar werden steeds meer
hiaten opgelost.

Updaten schoolgids Directeur augustus 2021 Geen

Migratie naar ParnasSys Bestuur Schooljaar 2021-2022 Onbekend

OBS Arjen Roelofsskoalle
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting De inpandige peuterspeelzaal wordt nog steeds bedreigd in
haar voortbestaan vw de schaarse aanmeldingen. Als de
peuterspeelzaal wordt gesloten gaan we dit lokaal inzetten
voor gebruik voor de extra begeleiding.

Er is dit scholjaar een nieuwe CV-ketel geplaatst.

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

De BSO is op school einde schooljaar 21-22 opgestart door Kinderopvang Friesland, op
maandag en dinsdag.

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

Het schoolontbijt werd gesponsord door Poeisz supermarkten.

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

De MR heeft alle vergaderingen uitgevoerd, meestal online. Er is instemming geweest
op alle benodigde documenten. Zie hiervoor de MR-notulen en het bijgevoegde MR-
jaarverslag.

Bijlagen

Naam Bestand

Jaarverslag OR Jaarverslag_OR_2021-2022.pdf

Jaarverslag MR Jaarverslag_MR_2021-2022.pdf

Opbrengsten-jaarverslag 2021-2022 _Evaluatieverslag_onderwijsresultaten_ARS_21-22.pdf
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Project:                  
Sterk met Taal  
 

10 KZ  Obs Arjen Roelofsskoalle  
Hijum     1-8-2020 



 

 

Inleiding 
In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen (Algemene 

Rekenkamer, 2016).  

Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Dat heeft grote impact op hun persoonlijke 

leven.  

Als je niet goed kunt lezen, schrijven en/of rekenen, vind je minder snel een baan, kun je minder 

gezond leven en heb je minder grip op je geldzaken. Onder de 2,5 miljoen laaggeletterden zijn 1,8 

miljoen 16- tot 65-jarigen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. 

 

De Arjen Roelofsskoalle is een kleine, landelijke dorpsschool gelegen in een agrarische omgeving 

boven de rook van Leeuwarden.  

Na het maken van een analyse van onze schoolpopulatie hebben wij het vermoeden gekregen dat 

het minder geletterd zijn in 65% van de gezinnen de oorzaak is van onze achterblijvende 

taalopbrengsten. Ook hebben we een aantal kinderen op onze school die gediagnosticeerd zijn met 

TOS. Wij willen ons daarom gaan verdiepen in deze problematieken zodat wij laaggeletterdheid 

kunnen herkennen en leerlingen/ouders gerichter kunnen ondersteunen. 

 

Elan Onderwijsgroep heeft een subsidie aangevraagd van 125.000 euro om de laaggeletterdheid aan 

te pakken, samen met bibliotheek Noord-Fryslân. In dit projectplan presenteren we de plannen die 

de Arjen Roelofsskoalle heeft om laaggeletterdheid terug te dringen.  

We richten ons daarbij zowel op de leerkrachten, ouder(s) als op de kinderen.  

Omdat laaggeletterdheid een begrip is wat confronterend kan overkomen bij de betrokkenen 

omschrijven we dit voor onze doelgroep liever als “taalarm”.  

Dit betekent dat we dit project Taalversterking noemen met als projecttitel “Sterk met Taal”. 

De projectperiode beslaat twee schooljaren: 2020-2021 en 2021-2022.  

Wat willen we 

1. Door mee te doen aan het project ‘Sterk met Taal’ stellen we ons als doel (digitaal) taalarme 

ouders te herkennen en te stimuleren om actief bezig te zijn met taalactiviteiten. Hierdoor 

verwachten we de algehele geletterdheid van de doelgroep te verbeteren en onze 

leerresultaten/taalopbrengsten te verhogen. 

2. We willen de doelgroep kennis laten maken met (digitale) geletterdheid op een 

laagdrempelige manier. 

3. We willen de doelgroep een plek bieden waar sociale contacten kunnen ontstaan en worden 

versterkt, waardoor een sociaal isolement wordt voorkomen en kennisoverdracht op 

natuurlijke wijze plaats vindt. 

Wat gaan we doen? 

1. Alle leerkrachten volgen scholing: signaleren van laaggeletterdheid bij ouders, verzorgd door 

de Bibliotheek. Voor het signaleren van thuissituaties waarin het taalaanbod versterkt kan 

worden, kunnen leerkrachten vaardigheden ontwikkelen. Deze worden aangeboden via een 

centraal scholingsaanbod. Dit zijn twee bijeenkomsten van anderhalf uur. 



 

 

2. Kennis nemen van diverse mogelijkheden in digitale geletterdheid. Het team gaat zich met 

ondersteuning van het Innovatorium verdiepen in het integreren van digitale geletterdheid 

in de vakgebieden, 

3. Leerkrachten schrijven in op een van de, door Kentalis aangeboden, scholingsmodules. 

4. De school organiseert samen met de OR ouderbijeenkomsten gericht op leespromotie en 

digitale geletterdheid; 

5. Door het inzetten (consolideren) van 123-Zing stimuleren we de taalvaardigheid met muziek. 

6. De school stimuleert de algemene mondelinge taalvaardigheid in de groepen. 

7. De school bevordert het leesplezier d.m.v. projectweken, bezoek aan de bibliotheek en het 

verstrekken van boeken. 

 

Wat is daarvoor nodig? 

Personeel 

1. Professionals die hun expertise kunnen inzetten binnen de doelgroep. 

2. Een netwerk van professionals die participeren in dit project zoals Bibliotheek, Kentalis, 

Innovatorium 

3. Samenwerking met de MR/OR vanwege ouderbijeenkomsten en boekcadeau 5 december 

Materieel 

1. Een ruimte in school geschikt voor de ontvangst van de doelgroep.  

2. Tijd: om scholing te volgen en bijeenkomsten te organiseren. 

3. Geld:  

Beschikbaar gesteld door Elan: 47 x €42,00 =     €1974,00 

• Consolideren 123-Zing       €350,00 

• Ouderbijeenkomsten       €150,00 

• Boekpromotie, bezoek aan schrijver, bibliotheek, boekcadeau   €450,00 

• Projectbegeleiding       €1024,00 

Wat is het tijdspad? 

De projectperiode beslaat twee schooljaren: 2020-2021 en 2021-2022. 

Scholing vindt plaats in september 2020 (123-ZING), januari en maart 2021 signalering laag-

geletterdheid.  

Wat is het gewenste resultaat? 

1. Kinderen, ouders en leerkrachten ervaren leesplezier; 

2. Personeel is zich bewust van laaggeletterdheid in het onderwijs;  

3. Personeel herkent signalen van TOS en/of laaggeletterdheid in de omgeving van een kind; 

4. Personeel weet welke interventies mogelijk zijn en kan deze inzetten; 

5. Ouders begrijpen de communicatie van school via Social Schools; 

6. Digitale geletterdheid is zichtbaar in andere vakgebieden; 

7. Taalresultaten laten een stijgende lijn zien. 

 



Ouderraad Arjen Roelofsskoalle 

JAARVERSLAG 2021-2022 
 

ACTIVITEITEN EN BIJDRAGE OUDERRAAD 

NIEUWE OR LEDEN - 8 november 2021 

Er werd positief gereageerd op het verzoek om nieuwe OR leden. Het team was voor 

schooljaar 2021-2022 op volle sterkte. Aan het einde van dit schooljaar moeten we helaas 

afscheid nemen van Nynke Rienks en Jet Velzeboer, zij verlaten het OR team. Voor 

schooljaar 2022-2023 gaan we weer op zoek naar nieuwe leden. 

ZAKELIJKE OUDERAVOND - 22 november 2021 

Als gevolg van de Corona maatregelen heeft de zakelijke ouderavond van 2021 niet 

plaatsgevonden. Het OR jaarverslag, de kascontrole en de lijst met af en aantredende OR 

leden werden op Social Schools gepubliceerd.  

SINTERKLAASFEEST - 2 december 2021 

Sinterklaas werd dit jaar weer als vanouds gevierd op school. De pieten kwamen aan het 

begin van de week alvast kijken op school of de schoenen waren gezet. Bij het vullen van de 

schoenen hebben ze toen wel een hoop rommel achtergelaten.  

 

Helaas konden de ouders vanwege Corona restricties niet in de school aanwezig zijn, maar 

bij aankomst van de Sint heeft iedereen het spektakel kunnen aanschouwen. Met een 

brandweerwagen kwam de Sint op school aan en werd hij warm onthaald door de kinderen. 

Binnen werden er tekeningen aan de Sint gegeven, liedjes gezongen en kunstjes laten zien. 

Als dank hiervoor hadden de pieten allerlei lekkers mee en kregen de kinderen ook nog een 

mooi leesboek cadeau. 

KERSTONTBIJT - 17 december 2021 

Dit jaar kon ook het kerstontbijt weer plaatsvinden. De school is tijdens de kerstperiode mooi 

versierd. Vlak voor de kerstvakantie hebben alle leerlingen gezamenlijk in de ochtend 

kunnen genieten van een uitgebreid kerstontbijt. 

BUITENSPEELGOED - 17 februari 2022 

Bij de OR kwam het verzoek binnen om nieuw buitenspeelgoed voor op het schoolplein aan 

te schaffen. De leraren hebben aangegeven wat er ontbrak of vervangen moest worden en 

de OR heeft dit voor de kinderen aangeschaft. 



SPONSORLOOP - 4 maart 2022 

Tijdens de sportweek werd de sponsorloop georganiseerd. De leerlingen hebben daarbij zo 

veel mogelijk rondjes om de school gelopen met als doel geld in te zamelen voor Mama 

Marije. Samen met school heeft de OR de organisatie op zich genomen om dit succesvol en 

veilig te laten verlopen.  

CIRCUS ADJE - 26 april 2022 

In plaats van de zakelijke ouderavond vond dit jaar een feestelijke ouderavond plaats. 

Tijdens de expressie week hebben de kinderen onder begeleiding van Circus Adje een 

spetterende show neergezet. Dit vond plaats in de Kampioen onder het genot van een hapje 

en drankje. 

SCHOOLREISJE NIENOORD - 21 juni 2022 

Groep 1 tot en met 6 is op schoolreisje geweest naar Landgoed Nienoord. De OR is mee 

geweest als extra begeleiding voor de kinderen. De kinderen zelf hebben een fantastische 

en gezellige dag gehad. 

AFSCHEID SCHOOLVERLATERS - 7 juli 2022 

Groep 8 heeft nog een laatste uitje gehad voordat zij de school dit jaar gaan verlaten. 

Meester Sander is met de kinderen naar Klimpark Aventoer in Burgum gegaan. De kinderen 

hebben daar een spectaculaire dag op hoogte meegemaakt.  

MEESTER- EN JUFFENDAG - 13 juli 2022 

In de laatste week van het schooljaar wordt de Meester en Juffendag gevierd. Er staan 

allerlei activiteiten op school gepland waaronder een verzameling van oud Hollandse spellen 

die de kinderen kunnen spelen. De dag wordt feestelijk afgesloten met alle kinderen samen 

met tafelpatat en wat lekkers. 

OUD PAPIER - jaarlijks 

Ook dit jaar is er weer een bijdrage geleverd in de vorm van het ophalen van oud papier. 

Namens de OR hartelijk bedankt aan alle ouders die hier aan hebben bijgedragen. 

 

Juli 2022 

Namens de ARS Ouderraad 

Bart van de Bergh 



 

 
 

 

MR leden 
 

Peroneelsgeleding Ingrid Klumper (t/m 14-04-2022) 
Thea Panstra 

Oudergeleding Saskia Anjema (voorzitter aanvang december schooljaar 2020-

2021) 

Wietske van der Meer (secretaris aanvang schooljaar 2019-

2020) 

Contact (secretaris) 06-53935169 

 

Vergaderdata 
14-10-2021 
16-12-2021 
10-02-2022 (verzet naar 10-03-2022) 

 
12-05-2022 
23-06-2022 
 

 

Onderwerpen 

MR SCHOOL 
Begroting MR  
Jaarverslag MR 
Jaarplanning MR 
Jaarlijkse Ouderavond 
 

Voor-naschoolse opvang 
Schooljaarplan 
Schooljaarverslag 
 
Formatie 2020-2022 en 2021-2023 
 

 

 

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 2021-2022 

MR - Arjen Roelofsskoalle       

 



Inhoudelijk en schoolonderwerpen 
 

 
Juf Cynthia is zwanger en moet per februari vervangen worden. Het plan is dat juf Ingrid dit gaat 
oppakken, ook omdat de bovenbouw al vele wisselingen achter de rug heeft. We willen graag de 
rust behouden.  
 
Het lidmaatschap van het blad MR is besproken, willen we dit abonnement behouden of gaan we 
het opzeggen. Het wordt nu te weinig gelezen. Dit blijft een issue, we laten het nu even rusten, met 
de komst van een nieuw MR-lid opnieuw afwegen.  
 
Stand van zaken rondom de OR is besproken, zoals het er nu voor staat, kan de OR weer verder, 
er zijn voldoende nieuwe leden.  
 
Omdat Saskia na dit schooljaar geen kinderen meer op de ARS heeft, zal ze uit de MR gaan, 
gaandeweg dit schooljaar zullen we dit bekend maken en op zoek gaan naar een nieuw MR-lid.  
 
De school moest voor de kerstvakantie een week eerder sluiten i.v.m. besluit overheid, dit heeft te 
maken met de toename van het coronavirus. De noodopvang is geregeld. Voor het onderwijs is het 
niet heel erg, we hebben dit jaar een lang schooljaar.  
 
Het thema voor- en naschoolse opvang is ook onderwerp geweest dit schooljaar. Er zijn meerdere 
ouders die aangeven behoefte te hebben aan voor- en naschoolse opvang. School (Johanna) is in 
gesprek met KidsFirst en SKF. Nu aan het einde van het schooljaar kunnen we melden dat het 
gelukt is een BSO (door SKF) op te starten op de ARS voor de maandag en dinsdag. Mochten er 
meer aanmeldingen komen dan het misschien worden uitgebreid.  
 
Ook dit schooljaar ging de zakelijke ouderavond niet door. Verslagen kunnen via social schools of 
de website gelezen worden.  
 
Ervaringen van de DIA toetsen zijn besproken, het team is positief: het scheelt papierwerk, het 
scheelt tijd, leerlingen kunnen het op eigen tempo maken. De toets past zich aan tijdens de afname. 
De resultaten zijn nog niet geëvalueerd.  
 
Qua formatie: de ARS zit ruim in de formatie. De voorspelde krimp is nu aangekomen, er gaan dit 
schooljaar zo’n 10 kinderen van school. Waarschijnlijk gaan we volgend schooljaar met andere 
combinatiegroepen werken i.v.m. leerlingen aantallen.  
 
De GMR stukken worden niet meer ontvangen, dit viel vorig jaar al op en is nog zo. 
 
Door veranderingen heeft juf Ingrid de keuze gemaakt om volledig op de Toverbal te gaan werken, 
dit betekent een wijziging in de bovenbouw. Er is vervanging gevonden in de persoon van juf 
Femke.  
 
Wij als MR hebben de formatie voor volgend schooljaar besproken. Er komt een groep 1,2 en 3 en 
een 4,5 en een 6,7, en 8. Groep 3 blijft in ieder geval tot de kerst bij groep 1 en 2. Daarna wordt 
bekeken of ze aansluiten bij groep 4 en 5. Qua formatie is het nog niet helemaal rond, Johanna 
heeft nog contact met Elan hierover. Wel is al bekend dat juf Nynke de ARS gaat verlaten.  
 
Tot op heden zijn er nog geen reacties op onze oproep voor een nieuw MR-lid, we gaan nu actief 
mensen benaderen.  
 
De MR heeft door de aanhoudende maatregelen i.v.m. de corona het gehele jaar online vergaderd.  
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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 5 juli 2022. De 
conclusies uit dit verslag zijn uitgangspunten voor verbeteringen of veranderingen in het 
onderwijsleerproces van de school en worden opgenomen in het schooljaarplan. 
 
De toets analyses op groepsniveau zijn doorgesproken met de betreffende groepsleerkrachten en de 
interne begeleider tijdens de groepsbesprekingen van 22 juni 2021. Specifieke interventies die 
betrekking hebben op groepsniveau staan vermeld in de planningsdocumenten van de groep. 

Vooruitblik eindtoets schooljaar 2022-2023 en schooljaar 2023-2024 
 

Overzicht groep 6 en 7 voor de komende schooljaren: 1F, 2F en 1S niveau per vakgebied: 

Diacijfer: 

 Aantal leerlingen   Percentage: 

Groep 6 6 1F 3 leerlingen 50% 

Groep 7 8 1F 4 leerlingen 50% 

  2F 1 leerling 12% 

Diaspel: 

 Aantal leerlingen   Percentage: 

Groep 6 6 1F 6 leerlingen 100% 

Groep 7 8 1F 8 leerlingen 100% 

  2F 1 leerling 12% 

Diatekst: 

 Aantal leerlingen   Percentage: 

Groep 6  6 1F 4 leerlingen 67% 

Groep 7 8 1F 5 leerlingen 62.5% 

  2F 1 leerling 12% 

 

Resultaten eindopbrengsten  

De eindopbrengsten zijn geanalyseerd in een specifiek format. Dit format is bijgevoegd in het 

hoofdstuk Onderwijsresultaten (OR1). Zie verderop in dit document. 

Resultaten 

Eindtoetsen 
In de matrix is snel te zien welke vakken of groepen om extra aandacht vragen.  
De volgende toets uitslagen zijn in de dwarsdoorsnede opgenomen:  

• Drie Minuten toets groep 3 t/m 5 

• Diacijfer groep 3, 4 en 7 

• Diatekst groep 3 en 4  

• Diaspel groep 3, 4 en 7 

• Diawoord groep 3, 4 en 7 
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In groep 3 zitten maar 4 leerlingen waaronder 1 leerling met een TOS-arrangement en 1 leerling 
die aangemeld is voor het MDO in juni 2022. 

   

Vergelijken van zorgsignalen 

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

Bij de Midden toetsen kwamen de volgende uitgewerkte zorgsignalen naar voren: 
1. Diaspel groep 3 
2. Diatekst groep 4 
3. Diacijfer groep 5 
4. DMT-cito groep 3,4 

 
Bij de Eind toetsen komen de volgende zorgsignalen naar voren:  

• Drie Minuten toets groep 3 t/m 6 

• Diacijfer groep 3, 4 en 7 

• Diatekst groep 3 en 4  

• Diaspel groep 3, 4 en 7 

• Diawoord groep 3, 4 en 7 

 
Kijkend naar de bovenstaande gegevens zien wij dat DMT groep 5 en 6, Diatekst groep 3, Diacijfer 
groep 4 en 7 en Diaspel groep 4 en 7 erbij zijn gekomen. 

Evaluatie interventies 
We evalueren de interventies naar aanleiding van de Midden toetsen. We bekijken welke 
interventies wel of niet goed werken en welke verklaringen hieraan ten grondslag liggen.  
De volgende interventies zijn ingezet n.a.v. de analyse van maart 2022:  
 
Diaspel groep 3: 

• We gaan de leerlingen toetsenbordvaardig maken door elke vrijdag een dictee te doen op 
Ipad. 
Evaluatie: De leerlingen hebben elke vrijdag geoefend met de Ipad, daarmee elke vrijdag 
geoefend met typen van woorden via het toetsenbord van de Ipad. 

• Andere dagen een dictee in het schrift. Hierbij elke dag oefenen met 2-klankwoorden en 3-
klankwoorden. 
Evaluatie: Dit is elke dag gedaan. 

 
Diatekst groep 4:  

• Van 1x per week naar 2x per week methode Bliksem lessen. In deze lessen komt ook 
woordenschat aan de orde. Strategie 0, 1, 2, 4 en 7 vanuit Bliksem worden toegepast in de 
lessen. 1x in klas en 1x met andere leerkracht.  
Evaluatie: Dit is goed opgepakt en gedaan. 

• Door meer woorden te leren, kunnen teksten sneller begrepen worden. Vandaar dat wij de 
bestaande afspraak weer gaan hanteren. Dit is extra 15 minuten woordenschat voor de 
pauze elke dag. 
Evaluatie: Collega heeft dit zeer mooi opgepakt en heeft kinderen vele onbekende woorden 
aangeleerd via grote vellen papier in de klas komen ze steeds weer bij de woorden terecht. 
 

 Diacijfer groep 5: 

• Extra inzet op tafels en klokkijken, hier wordt 1x per week d.m.v. Maatwerk/spelletjes enz. 
aandacht besteed.  
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Evaluatie: Dit is opgepakt, zorg is door de leerkrachten gedaan. 

• Per rekenonderdeel waar leerlingen moeite mee hebben wordt door leerkracht bij 
instructietafel extra instructie gegeven.  
Evaluatie: Dit is opgepakt, zorg is door de leerkrachten gedaan. 

• Voor de kinderen die meer aan kunnen is er een map met extra werk.  
Evaluatie: Gedaan. 

  
DMT-cito groep 3,4:  

• Groep 3 gaat meedoen met de 4x per week gehouden leescircuit in de school. Hierbij wordt 
geoefend op tempo lezen van teksten en woordrijtjes. 2x worden de kinderen die laag scoren 
gekoppeld aan een groep 7/8 leerling en 2x leest de leerkracht zelf met deze kinderen. De 
kinderen die goed scoren zitten al in een bestaand leesgroepje.  
Evaluatie: Dit is opgepakt. Leerkracht heeft wel zo nu en dan 2 leerlingen die moeite hebben 
met lezen zelf bij zich genomen om te lezen. 

• Groep 4 gaat naast de 4x per week meelezen in leescircuit nog 2x lezen in klas extra oefenen 
met tempo lezen en woordrijtjes.  
Evaluatie: Gedaan. 
 

Bovengenoemde interventies zijn besproken in de teamvergadering van 15 maart 2022. De 

interventies zijn in de diverse groepen opgepakt. In groep 7 & 8 is in februari een leerkracht met 

zwangerschapsverlof gegaan, degene die haar verving is net voor de meivakantie weggegaan i.v.m. 

werkzaamheden op Toverbal. Sindsdien staat er een invaller voor de groep die net afgestudeerd is, 

deze heeft het lesgeven in de combinatiegroep goed opgepakt.  

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 15-03-2022 blijven voor het 
nieuwe schooljaar 2022- 2023 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:  

1. Drie Minuten toets groep 3 t/m 5 
4x per week leescircuit, extra inzetten op woordrijtjes oefenen. 
1-1 met leerkracht oefenen, kadans en snelheid modellen aan leerlingen. 

2. Diacijfer groep 3, 4 en 7 
Analyseren waar kinderen op uit vallen en dit 2x per week, door de leerkracht, extra 
instructie gaan aanbieden.  
Schoolbreed opnieuw inzetten: 10 minuten automatiseren  

3. Diatekst groep 3 en 4 
Naast 2x per week methode Bliksem lessen strategieën aanbieden bij de zaakvakken. 
(Strategie 0, 1, 2, 4 en 7)  
Remediering: Dia plus teksten en daar de geleerde strategieën op toepassen.  

4. Diaspel groep 3, 4 en 7 
Elke dag een dictee schrijven van 5 woorden van aangeleerde categorieën. In groep 7/8 ook 
werkwoorden hierin meenemen.  

5. Diawoord groep 3, 4 en 7 
Woordenschat aanbod afspraken evalueren. Eventueel aanvullend Snappet inzetten. 
Moeilijke woorden uit teksten met elkaar bespreken. 
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De maatregelen worden verwerkt in het schooljaarplan, evaluatiemomenten worden gepland, 
consultaties worden gepland, successen worden gevierd. 

Onderwijsresultaten (OR 1) 2021  
  

 
 
Analyse Eindtoets DIA 2022 
  
Algemene informatie 
 

Naam school  OBS Arjen Roelofsskoalle 

Datum afname    20, 21 april 2022 

Totaal aantal leerlingen in groep 8  8 

Aantal deelnemende leerlingen   8 

Afgenomen eindtoets  DIA eindtoets 

Wijze van afname    digitaal 

Aanpassingen     geen 

 
Schooljaar 2021-2022 gemiddelde score: 362.3 
Landelijk gemiddelde ligt op 361  

 
Resultaten op schoolniveau:         
 

Schooljaar  Aantal 
leerlingen 

Taalverzorging Lezen  Rekenen 

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

2018-2019 7 - 7 4 1 6 2 1 6 2 

2020-2021 6 - 6 4 - 6 2 1 5 3 

2021-2022 8 - 8 5 - 8 7 - 8 2 

 

Schooljaar  Aantal 
leerlingen 

Taalverzorging Lezen  Rekenen 

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

2018-2019 7 - 100% 57% 14% 85% 28% 14% 85% 28% 

2020-2021 6 - 100% 66% - 100% 33% 16% 83% 50% 

2021-2022 8 - 100% 62.5% - 100% 87.5% - 100% 25% 

 
 
Schoolweging (driejaarlijksgemiddelde) = 32,15 

Totaalscore Score ARS Signaleringswaarde  Landelijk gemiddelde 

1F 95,2       100 85 95,4 

2F/1S 49,2       58 43,5 49,2 

 
 
Scores op de deelgebieden: 
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Lezen Score ARS Landelijk gemiddelde 

1F 100           100 97,8 

2F/1S 71,4           88 72,3 

 

Taalverzorging Score ARS Landelijk gemiddelde 

1F 95,2           100 95,7 

2F/1S 42,9             62 56,8 

 

Rekenen Score ARS Landelijk gemiddelde 

1F 90,5           100 92,5 

2F/1S 33,3            25 44,7 

Groen = schooljaar 2021-2022 
 
Conclusie: 

• Over 3 jaar totaal bekeken scoort de school op 1F ruim boven de signaleringswaarde 
en 0.2 onder het landelijk gemiddelde. De 1F doelen worden door de leerlingen 
behaald op alle 3 vakgebieden. 

• De leerlingen scoren over 3 jaar totaal op 2F/1S ook boven de signaleringswaarde, 
5.7 hoger. De score van de school en het landelijk gemiddelde op 2F/1S vallen allebei 
precies op 49.2. Dit is voor onze school een mooie score. 

 
Actie: 

• Rekenen blijft een aandachtspunt. Het heeft nog de nodige aandacht nodig om 
rekenen regelmatig te evalueren en evt. kijken welke interventies er gepleegd 
moeten gaan worden per groep en/of schoolbreed. 

• Oriënteren om Bareka schoolbreed in te gaan voeren en te gebruiken, inzicht in 
Rekenmuurtje 

• Verdiepende en/of bredere inzet van Snappet rekenen. Contact leggen met Snappet 
over wat mogelijkheden zijn om meer rendement uit Rekenen snappet te halen naast 
de methode. 

 
Resultaten op leerling niveau: 
 
Schooladviezen in relatie tot behaalde functioneringsniveaus (FN): 

Naam leerling Schooladvies maart ‘22 Behaald FN 
Lezen  

Behaald FN 
Taalverzorging 

Behaald FN 
Rekenen  

T.A Havo  2F 2F 1S 

R.J.J. TL/Havo  2F 1F 1F 

R.T. Havo  2F 2F 1F 

S.T. Kader  2F 1F 1F 

M.T. TL/Havo  2F 2F 1F 

R.J. v.d. W. Havo  2F 2F 1S 

J. v.d. W. Kader  1F 1F 1F 

C.W. TL  2F 2F 1F 

Groen: behaald volgens uitstroom.  
Donkergroen: behaald boven het niveau van uitstroom. 
Oranje: niet behaald volgens uitstroom. 
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Toelichting: leerlingen met een VMBO-TL en hoger advies worden geacht het 2F/1S niveau te behalen. 
Voor het onderdeel lezen geldt dat ook leerlingen met een vmbo Kader advies 2F moeten halen. 
 
 
Conclusie: 

• Voor lezen, rekenen en taalverzorging wordt 1F door de groep behaald, dit is een mooie 
score. De 2F wordt voor lezen door 7 van de 8 leerlingen behaald.  

• Voor taalverzorging wordt 2F behaald door meer dan de helft van de groep, 5 van de 8 
leerlingen.  

• Voor rekenen wordt 1S door enkel 2 van de 8 leerlingen behaald. 
 

• Rekenen: 50% haal niet het passende functioneringsniveau bij het schooladvies. 

• Taalverzorging: 12.5% haalt niet het passende functioneringsniveau bij het schooladvies. 

• Lezen: 12.5% haalt niet het passende functioneringsniveau bij het schooladvies. 
Op schoolniveau hebben we prachtige scores behaald. Als er nog ergens winst te behalen is dat de 
focus gelegd moet worden op meer leerlingen naar 1S bij vak rekenen te krijgen.  
 
Verklaring: 
Deze groep 8 heeft de afgelopen 3 jaren de nodige wisselingen gehad met leerkrachten. Zelfs dit 
schooljaar zijn er 2 wisselingen geweest. Voor het vak rekenen is het eerste half jaar ontzettend veel 
winst behaald t.o.v. de vorige scores van deze groep bij de cito toetsen van hen in groep 7.  
 
Actie:  
Team: Rekenen blijft een aandachtspunt. Het is een aanbeveling om de afspraken rekenen 
regelmatig te evalueren op teamoverleg. (om de 6 weken). 
Per groep: Na elk blok analyseren en interventies gaan plegen op uitval in overleg met intern 
begeleider.  
 
Schooladvies en advies vanuit de eindtoets:   

  

Leerling   Score   Advies DIA 
eindtoets   

Advies 
drempeltest   

Advies school   Advies her-
overwegen?   

Nieuw advies    

T.A 364 VMBO 
TL/HAVO 

HAVO/VWO  HAVO nee  

R.J.J. 362 VMBO 
TL/HAVO 

TL/HAVO VMBO 
TL/HAVO 

nee  

R.T. 356 VMBO KL/TL TL/HAVO HAVO ja, niet gedaan 
 

 

S.T. 357 VMBO 
TL/HAVO 

NIET 
GEMAAKT  

VMBO KL ja VMBO TL 

M.T. 372 VWO TL/HAVO  VMBO 
TL/HAVO 

ja VWO 

R.J. v.d. W. 371 HAVO/VWO TL/HAVO HAVO ja, niet gedaan  
 

J. v.d. W. 352 VMBO KL/TL BB/KB  VMBO KL nee 
 

 

C.W. 364 VMBO 
TL/HAVO 

TL/HAVO VMBO TL nee  

  
Conclusies schooladvies t.o.v. advies vanuit de eindtoets 
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Toetsadvies is ten minste een hele schoolsoort lager dan het schooladvies  1 

Toetsadvies is een halve schoolsoort lager dan het schooladvies  1 

Toetsadvies is gelijk aan het schooladvies  1 

Toetsadvies is een halve schoolsoort hoger dan het schooladvies  3 

Toetsadvies is ten minste een hele schoolsoort hoger dan het schooladvies  2 

  

Totaal  % heroverwegingen  50% 

Totaal % aangepaste schooladviezen  25% 

  
Conclusie en acties: 
Vanuit de eindtoets zijn dit schooljaar het merendeel dubbele adviezen gegeven, op 1 leerling na die 
echt een VWO score heeft gescoord. 
De vanuit de school waren er 2 leerlingen met een dubbel advies.  
 
Actie:  
Volgend schooljaar kansrijker gaan adviseren en kijken of er meer dubbele adviezen kunnen worden 
toegekend aan leerlingen. Enkele gesprekken worden gepland met de leerlingen en hun ouders om 
het schooladvies en de uitkomst van de DIA Eindtoets te bespreken, zie in schema welke leerlingen. 
 
02-06-2021: 
Met 4 leerlingen/ouders zijn gesprekken gevoerd over eventueel ophogen Eindadvies. Van de 2 zijn er 
2 die gekozen hebben om toch te verhogen.  

Monitoring sociale veiligheid schooljaar 2021-2022 

Monitoring gegevens 
Door het te lage aantal leerlingen waarbij wij de leerlingenvragenlijsten van Viseon hebben 

afgenomen zijn er geen monitoroverzichten mogelijk: 

“Je hebt de leerling vragenlijsten dit schooljaar afgenomen én de Monitorexport naar ons 

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

afgenomen. Bij minder dan 30 leerling afnames 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 2021-2022 van maart 2022 zijn de vragenlijsten van groep 6 t/m 8 

volledig geanalyseerd en zijn er conclusies getrokken en acties uitgewerkt. Zie voor de analyse 

hoofdstuk 4: sociale competenties, welbevinden en veiligheid van het verslag onderwijsresultaten 

2021-2022 van maart 2022. 

Analyse en conclusie(s) 
Op basis van de bevindingen die we uit de rapportages hebben gehaald, trekken we de volgende 
conclusies/ acties:  

• Bij groep 6, 7 en 8 nader onderzoek uitvoeren door de coördinator sociale veiligheid, 
naar de resultaten van de leerlingen op de leerlingenlijst.   
Evaluatie: Dit is niet opgepakt. 
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• In februari/ maart 2022 bij de leerlingen van groep 6 t/m 8 de Vensters 
Veiligheidsbeleving afnemen. De evaluatie hiervan komt in het eindverslag.  
Evaluatie: 
In maart 2022 is er een Vensters leerling-
tevredenheidsonderzoek en 
veiligheidsbelevingsonderzoek afgenomen bij de 
leerlingen van groep 6,7,8. Het resultaat is een 8,2 en dit 
is boven het landelijk gemiddelde. Deze resultaten zijn 
aangeleverd bij de inspectie. 
 
• Tijdens de teamvergadering van 14-12 de resultaten bespreken en actiepunten 
noteren om de werkhouding, sociaal gedrag, leeromgeving en zelfbeeld in de groepen te 
verbeteren. Deze actiepunten worden door de groepsleerkrachten per groep verwerkt in 
een groepshandelingsplan Sociaal gedrag.   
Evaluatie: Dit is opgepakt door Ingrid, zij heeft met iedere leerling gesprekken gevoerd. 
• In april 2022 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.    
Evaluatie:  
Deze lijsten zijn door de leerlingen ingevuld. In alle groepen is verbetering te zien t.a.v. de 
scores afgelopen najaar 2021. 
• In april 2022 wederom de leerkracht van groep 7 de leerkrachtenlijst laten invullen, 
dit omdat er op de onderdelen sociaal gedrag en werkhouding veel uitval is.    
Evaluatie:  
In de lijst is een mooie verbetering te zien van de scores die de leerkracht nu ziet in de 
groep t.o.v. van het najaar 2021. 

Vervolgstappen 

In het nieuwe schooljaar komt er 1 leerkracht full time voor de combinatie groep 6,7,8. Deze 

leerkracht heeft dit schooljaar 2 dagen per week de combinatie groep 7,8 gehad en heeft dus ervaring 

opgedaan in deze school. In het najaar 2022 gaan we waarschijnlijk over naar Kindbegrip van 

ParnasSys. Na afnamen gaan we zien wat de nieuwe conclusies en interventies worden. 

Gegevens in-, door- en uitstroom schooljaar 2021-2022 

Instroomgegevens 
Overzicht van het aantal leerlingen dat in schooljaar 2021-2022 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 2020 

Groep  1 2 3 4 5 6 7 8 

Aantal 
ingestroomde 
leerlingen 

4 - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 
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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  
21-22 

Aantal 
leerlingen dat 
ouder is dan 

12 jaar 

Aantal 
leerlingen die 

versnellen 

Aantal 
leerlingen 

46 1 0 0 0 

Uitstroomgegevens 
Overzicht aantal leerlingen dat is uitgestroomd in de periode 1 oktober 2021 – 31 juli 2022 

Groep  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Aantal uitgestroomde leerlingen 1 
 

- 
 

- - 
 

- - 
 

3 8 

In groep 8 stromen aan het einde van het schooljaar 8 leerlingen uit naar het VO. Ook zullen 2 

leerlingen van groep 7 ons verlaten om naar het VO te gaan, deze leerlingen zijn eerder in hun 

schoolloopbaan gedoubleerd in een groep. 

 

Naam leerling Schooladvies maart ‘22 Behaald FN 
Lezen  

Behaald FN 
Taalverzorging 

Behaald FN 
Rekenen  

T.A Havo  2F 2F 1S 

R.J.J. TL/Havo  2F 1F 1F 

R.T. Havo  2F 2F 1F 

S.T. Kader  2F 1F 1F 

M.T. TL/Havo  2F 2F 1F 

R.J. v.d. W. Havo  2F 2F 1S 

J. v.d. W. Kader  1F 1F 1F 

C.W. TL  2F 2F 1F 

 
Groen: behaald volgens uitstroom.  
Oranje: niet behaald volgens uitstroom. 
Toelichting: leerlingen met een VMBO-TL en hoger advies worden geacht het 2F/1S niveau te behalen. 
Voor het onderdeel lezen geldt dat ook leerlingen met een vmbo Kader advies 2F moeten halen. 


