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Inhoud Schooljaarverslag 
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Kengetallen 

 

1.1 Leerlingen Gegevens teldatum - Ontwikkeling – Prognose 

1.2 Personeel Aantal – Leeftijdsopbouw – Scholing – Ziekteverzuim 

1.3 Opbrengsten Eindtoets – LOVS-toetsen – Monitoring Welbevinden en Sociale Veiligheid - 
Door- en Uitstroom – Resultaten VO 
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Evaluatie schooljaar 

 

2.1 Evaluatie Schooljaarplan 

Domein 1: Zorg voor Kwaliteit 

Domein 2: Onderwijs & Leren 

Domein 3: Ondersteuning & Begeleiding 

Domein 4: Management & Organisatie 

Domein 5: Persoonlijke ontwikkelingen en teamontwikkeling 

2.2 Evaluatie financiën Verantwoording schoolbudgetten 

2.3 Relevante ontwikkelingen Voorziene en niet voorziene ontwikkelingen met consequenties voor beleid 
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Bevindingen Belanghebbenden en betrokkenen 

 

3.1 Bevindingen inspectie Uitkomsten Kwaliteitsonderzoek – Themaonderzoek – etc.  

3.2 Waardering personeel Uitkomsten tevredenheidonderzoek/enquête/RI&E/etc.  

3.3 Waardering ouders Uitkomsten tevredenheidonderzoek/enquête/ouderpanel/etc.  

3.4 Waardering leerlingen Uitkomsten tevredenheidonderzoek/enquête/gesprekken met leerlingen/etc.  

3.5 Onderzoeksbevindingen Uitkomsten visitatie/audit/schoolzelfevaluatie/etc. 

 
 
 

 
 

 

Kwaliteitscriteria 
 

 

  1 Verantwoording 

 
Dit schooljaarverslag is een verantwoordingsdocument dat past bij  
de opdracht tot  meervoudig publieke verantwoording, zowel horizontaal  
(aan de schoolomgeving) als verticaal (bevoegd gezag, overheid/inspectie). 
 

  2 Evaluatie 

 
Voor team en directie vormt het schooljaarverslag een evaluatieve terugblik op 
het afgelopen schooljaar: welke resultaten hebben we behaald, zijn de 
ontwikkelingen in lijn met onze ambities en wat betekent dat voor onze 
beleidsvoornemens voor het nieuwe schooljaar.  
 

  3 Analyse en actiepunten 

 
In elk hoofdstuk zoeken we naar trends, analyseren we gegevens, trekken we 
conclusies en formuleren we actiepunten voor het nieuwe schooljaar. 
 

  4 Kwaliteitscyclus 

 
Dit schooljaarverslag maakt deel uit van de kwaliteitscyclus:  
Schoolplan - Schooljaarplan - Schooljaarverslag. 
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Hoofdstuk 1: Kengetallen 
 

 

 

1.1 Kengetallen leerlingen 
 

 

 
Gebruik maken van of verwijzen naar beschikbare gegevens vanuit het schooladministratiesysteem of andere digitale 
gegevens (BRON). 
Groen: voormalig obs De Munte 
Rood: voormalig obs De Woldrakkers 
Zwart: Qworzo 

 
Jaar Aantal 0,00 0.30 1,2 % weging 

1-10-16 72+50 60 + 441 9 + 6  3 + 1 17 + 14 

1-10-17 101 85 13 3 16% 

1-10-18 105 87 13 4 17% 

      

 Met ingang van 1-8-2019 zal er met de nieuwe wegingssystematiek worden gewerkt. 
 

Schatting overzicht opbouw leerlingenaantallen per leerjaar  
Leerjaar 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal  

Aantal ll. eind 18-19 22 6 14 12 14 17 11 14 110 

Aantal ll. start 19-20 13 13 6 14 12 14 17 11 100 

 
 

Prognose leerlingaantal 

Jaar 2018 2019 2020 2021 

Aantal 103 101 97 97 

*Op basis van gemeentelijke prognose (indien beschikbaar) 

 

Prognose leerlingaantal Marenland 

Jaar 2018 2019 2020 2021 

Aantal 2493 2441 2393 2321 

*Op basis van prognose ultimview (indien beschikbaar) 

 
 

Specifieke onderwijsbehoeften  2018 – 2019 (peildatum einde schooljaar)  

Aantal leerlingen met OPP voor één vak 0 

Aantal leerlingen met OPP voor meer vakken 3 

Aantal leerlingen met een dyslexieverklaring 1 

Aantal leerlingen met een dyscalculieverklaring 0 

Aantal leerlingen met verklaring ADHD / PDDNOS/ etc.  6 

Aantal leerlingen met diagnose Hoogbegaafd 0 

Aantal leerlingen met lichamelijke beperking 2 

Aantal leerlingen met ondersteuning vanuit SWV incl. arrangementen 1 

Aantal leerlingen met ondersteuning incl. arrangement vanuit Visio 1 

Aantal leerlingen met logopedische verwijzing 13 

Aantal leerlingen met plan van aanpak vanuit CJG, pleegzorg, Molendrift, 

Cedin 

14 

Aantal leerlingen die tevens betrokken zijn bij Veilig Thuis 1 

Aantal leerlingen dat deelneemt aan VVE programma 0 

Aantal leerlingen dat thuis zit (leerlingen die niet toelaatbaar zijn op andere 

scholen binnen het SWV Passend Onderwijs) 

0 

 
 Andere relevante gegevens over leerling-kenmerken (bijvoorbeeld: verzuimgegevens, percentage leerlingen dat gebruik 
maakt van TSO en/of NSO, etc.) 
 

Trends 

- Wegingspercentage is stabiel. 
- leerlingenaantal daalt licht 
- 13 % van de leerlingen krijgt ondersteuning vanuit diverse hulpverleningsorganisaties 
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  In vergelijking met het vorig schooljaar is dit aantal flink gedaald. 
- In vergelijking met het vorig schooljaar is het percentage dat betrokken is bij Veilig thuis gedaald. Het gaat dit 
schooljaar om 1 gezin. 
- 12% van de leerlingen volgt logopedie. Totaal gaat het om 13 leerlingen. Opvallend is het grote aantal in groep 1. 
Van de 22 leerlingen zijn er 4 leerlingen wekelijks onder behandeling en 4 leerlingen blijven onder controle van de 
logopediste. Het gaat dan in totaal om 36% van groep 1.  

 

 
Analyse 

-De verwachting is dat het leerlingaantal in de toekomst licht daalt, gezien de bevolkingsontwikkeling. 
-Relatief veel kinderen zijn betrokken bij een hulpverleningsinstantie. Een groot deel heeft te maken met thuis en/of 
scheidingsproblematiek.  
-Een deel van de logopedische behandeling betreft leerlingen met een achterstand in de taalontwikkeling. 
-Leerkrachten geven aan dat door toenemende diversiteit leerlingproblematiek, de werkdruk verhoogd wordt. 
(contacten instanties, sociaal emotionele problematiek)  
 

 

 
Conclusies en consequenties voor ons beleid 
 

-Samenwerking tussen logopedie en Qworzo intensiveren daar waar mogelijk. 
-Mogelijkheden onderzoeken hernieuwde aanvraag onderwijsachterstandsgelden ivm (preventief)  inzetten van een 
creatieve (taal/spel)therapeut e.e.a. in verband met sociaal emotionele-problematiek en ondersteuning pedagogisch 
mdw. 
-Inzet Slob-gelden + toegekend arrangement cluster 1 leidt tot extra ondersteuning middels ped. medw, 
klassenassistent en vakleerkracht bewegingsonderwijs.  
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1.2 Kengetallen personeel 
 

 
Personeel 2018 – 2019 

Teamleden Werktijdfactor Functie 

Sjanet Duut 1,0 Directeur 

Liesbeth Hansen 0,9062 Leerkracht 1/2 

Jeannette Veldman 1,0 met bapo Intern begeleider + lkr. 1-4 

Warnder Schuitema 1,0 met bapo Leerkracht  6 

Margriet Siertsema 0,6 Leerkracht 3 

Gerard Engwerda 0,6 Leerkracht 7/8 en Ict 

Barry Bronsema 1,0 Leerkracht 7/8 + onderwijskundig 
ontwikkeling 

Wijdi Drijfhout 1,0 Leerkracht 4/5 

Annie de Haas 0,6 Conciërge 

Ingrid Doling 0,6 + 0,1 Pedagogisch medewerker 

Cora Wieringa 1,0 Pedagogisch medewerker 

Marco Dijkstra 0,2 Vakdocent bewegingsonderwijs 

 
Leeftijdsopbouw aantal mannen en vrouwen 2018 – 2019 

Functie M V <25 25-34 35-44 45-54 55-59  60 Totaal 

Directie  1    1   1 

IB / 
zorg 

 1     1  1 = LB 

Leerkr. 3 4  1 2 1 2 1 7 

LB-lkr. 3 3   1 1 2 1 6 

OOP  2   2   1 3 

Vaklkr. 1   1     1 

 
 

Overzicht relevante personele ontwikkelingen 2019-2020 

Gerard Engwerda m.i.v. 1 aug. 2019 – 31- juli 2020 onbetaald verlof voor 0,2 fte 
Warnder Schuitema m.i.v. 1 aug. 2019 pre-pensioen voor 0,2 fte 
Wijdi Drijfhout m.i.v. 1 aug. 2019 mobiliteit 
Marco Dijkstra m.i.v. 1 aug. 2019 tijdelijke uitbreiding van 0,1 fte voor 1 jaar 
 

Gegevens ziekteverzuim onderwijzend personeel  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Percentage ziekteverzuim eigen school 4,0 3,5 3,5 

Landelijk gemiddelde percentage ziekteverzuim PO  6,5 6,5 6,5 

Marenland gemiddelde percentage ziekteverzuim  6,5 6,1 6,1 

 
 
 

Onderwerp / thema teamscholing 2018 – 2019 Organisatie 

Visie Elly Marwitz 
onderwijsinnovaties  

Gepersonaliseerd leren Elly Marwitz 
onderwijsinnovaties  

Zelfstandig werken Elly Marwitz 
onderwijsinnovaties  

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Veilig Thuis 

Boekenkring Biblionet  

Geintegreerd zaakvakonderwijs Heutink 

 

 
 

Onderwerp/thema individuele scholing 2018- 2019 Aantal 
deelnemers 

Organisatie 

Bedrijfshulpverlening 
 

2 De Brug 
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Netwerkbijeenkomsten/LZIO-bijeenkomsten 
 

1 Marenland 

360 graden communicatie 1 H.de Laat en 
E. Pigmans 

Kwink 2 Kwink 

Scholenbezoek (divers) 16 Nvt 

Onderbouwbijeenkomsten 
 

1 Marenland 

Veiligheidscoordinator 1 Marenland 

 

A. Trends  

 Teamleden hebben dit jaar veel aan gezamenlijke scholing en kennisdeling gedaan in verband 
met de geplande veranderende schoolorganisatie. 
 

 
B. Analyse  

 Scholing is grotendeels afgestemd op koers van de school. Deze scholing worden ingezet om de 
eenheid te vergroten. 

 
 

 

 
C. Conclusies en consequenties voor ons beleid  

 Fundament verdikken voor pedagogisch klimaat en gepersonaliseerd leren m.b.t. Qworzo. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van eerder opgedane kennis/scholing. Scholing wordt verspreid 
over het jaar gepland. 

 Personeelsbeleid (functiehuis)  afstemmen op de visie van de school. Er wordt in 2019-2020 een 
pedagogisch medewerker structureel opgenomen in het team 
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1.3 Totaaloverzicht analyses opbrengsten 18-19  

(op basis van de trendanalyses) 

 

 
EINDTOETSEN  

 
 
REFERENTIENIVEAU 

 
 
SCHOOLADVIEZEN 
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Schooldocument analyse monitoring sociale veiligheid 
 

Resultaten 

De schoolgemiddelden voor de schalen; 
welbevinden, pestbeleving en veiligheidsbeleving zijn: 

 

Overzicht schoolgegevens 

 
  

 
Brincode school: 09IJ 

 
Schooljaar: 2018-2019 

 
Totaal aantal ingevulde vragenlijsten Leer- en leefklimaat: 56 

 
Aantal leerlingen leerjaar 5-8: 56 

   

 
Gemiddelde score WB 3,19 

 
Gemiddelde score PB 3,67 

 
Gemiddelde score VB 3,44 

 

   

   

  
Dat is (bijna) altijd 
zo Dat is vaak zo 

1. Andere kinderen doen mij pijn. 0,00% 3,58% 

2. Andere kinderen schelden mij uit. 0,00% 1,79% 

3. Andere kinderen sluiten mij buiten. 0,00% 3,58% 

4. Andere kinderen lachen mij uit. 0,00% 5,36% 

   Benchmarkgegevens september 2018 
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   Keuze voor ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat als monitoringsinstrument 
Als school maken we gebruik van ZIEN! voor het observeren van het welbevinden, de betrokkenheid en 

de sociale vaardigheden.  

We willen graag de leerlingen (die dat kunnen) op vergelijkbare schalen bevragen, omdat we het 
belangrijk vinden dat de resultaten ook daadwerkelijk gebruikt worden voor het verbeteren van de 

veiligheidsbeleving als dat nodig blijkt te zijn. Door op vergelijkbare schalen te observeren/te bevragen, 

kun je resultaten goed vergelijken en inschatten of leerlingen een goed beeld hebben van hoe het gaat / 
of leerkrachten goed observeren.  

 

Een tweede belangrijke voordeel van ZIEN! is dat de resultaten per leerling bekend zijn. Hierdoor kunnen 
we snel bepalen met welke leerlingen we in gesprek gaan / die we beter gaan observeren.  

 

Bovendien zitten alle resultaten dan in één systeem en kan er bekeken worden of er per leerling/groep 

(als de groep redelijk hetzelfde blijft) trends waarneembaar zijn.  

 

Representativiteit 
De leerlingen die de vragenlijst hebben ingevuld, vormen een representatieve afspiegeling van de leerling 

populatie.  

- Alle leerlingen vanaf leerjaar 5 hebben we ZIEN ook zelf laten invullen. 
- Bij jongere leerlingen zullen de antwoorden weinig informatie geven, omdat die leerlingen nog 

nauwelijks kunnen reflecteren op hun eigen gedrag. 

           De belevingswereld van jongere kinderen is meer gericht op de gebeurtenissen die  
           nu/of zojuist zijn gebeurd. 

 

Bij de jongere leerlingen zijn we planmatig bezig met het in kaart brengen van de veiligheidsbeleving en 
het zoeken naar verbetering ervan als het nodig is: 

- Een keer per jaar vullen de leerkrachten van de groepen 1,2,3 en 4, ZIEN! in. 

- Daarin is expliciet aandacht voor het welbevinden van de leerling. Als er minder signalen van 

welbevinden zichtbaar zijn, wordt altijd in overleg met de overige betrokkenen rond de leerling (in 

ieder geval ouders) gezocht naar mogelijke oorzaken en oplossingen. 

- Aan ouders wordt dan gevraagd hoe zij het welbevinden van hun kind zien en hoe het kind de 
veiligheid en de contacten met leeftijdgenoten en volwassenen op school ervaart. Dit alles 

bespreken we tijdens de kind- en ouder-kind gesprekken. 

- In de ouder-leerlingen- en medewerkerstevredenheidspeiling komt het thema veiligheidsbeleving 
van de leerlingen terug.  

 

 
Analyse van de gegevens  

Op schoolniveau 

We zijn tevreden met de gemiddelde scores op schoolniveau  t.a.v. WB, PB en VB, omdat de scores onder 
het landelijk gemiddelde liggen.  

 

Bij het onderdeel Pestbeleving valt de stelling: “Andere kinderen lachen mij uit”, op door de hoge score 

op het antwoord : “Dat is vaak zo”. 

Als we de landelijk gemiddelde percentage gegevens op schoolniveau van de beide antwoorden : “Dat is 

(bijna) altijd zo” en “Dat is vaak zo” bij elkaar optellen, dan scoren we onder het landelijk gemiddelde. 
Het gaat bij bovenstaande stelling om totaal 3 leerlingen. 

Aangezien er maar 56 leerlingen de vragenlijst hebben ingevuld, krijg je al gauw een hoog percentage, 

wanneer 1 leerling een bepaalde antwoordoptie heeft gekozen. 
De percentages zeggen dan minder. 

Wel kun je dan zien met welke kinderen je nog eens een gesprek wilt, omdat de resultaten aanleiding 

geven, of omdat ze minder betrouwbaar lijken. 
In de vragenlijst zijn 4 vragen die betrekking hebben op het Pest beleven bij de kinderen. 

Zie onderstaande tabel. 

In totaal ( bij de 4 vragen) gaat het om 6 leerlingen.  
Dit is 10,7% van alle ingevulde lijsten op schoolniveau. 

Bij 50% (3 leerlingen) is de hulpverlening/jeugdzorg om verschillende redenen ingezet in de thuissituatie. 

Van deze 6 leerlingen, geven 2 leerlingen aan dat ze zelf ook pestgedrag vertonen. 
 

  

Dat is (bijna) altijd 

zo Dat is vaak zo 
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1. Andere kinderen doen mij pijn. 0,00% 3,58% 

2. Andere kinderen schelden mij uit. 0,00% 1,79% 

3. Andere kinderen sluiten mij buiten. 0,00% 3,58% 

4. Andere kinderen lachen mij uit. 0,00% 5,36% 

Op groepsniveau 

Kijk je nu op groepsniveau, dan is het opvallend dat er andere scores te zien zijn. 
Nu gaat het antwoord:  ”Dat is soms zo”, ook meetellen. 

Bij groep 5 geeft 36% van de groep aan dat ze Pestbeleving voelen. Het gaat hierbij om 5 leerlingen. 

Van deze leerlingen geeft 1 leerling aan dat hij zelf ook pestgedrag vertoont. 
Tijdens de bespreking van de uitkomsten, geven leerkrachten aan dat men twijfelt aan de uitkomst bij 

deze groep. Men vraagt zich af of de vraagstelling wel duidelijk is voor deze leeftijdsgroep i.v.m  het 

begrijpend lezen. 
Vaak blijken kinderen de vraagstelling verkeerd begrepen te hebben, hebben zij hun mening gebaseerd 

op iets wat net gebeurd was en invloed had op hun gevoel. 

Bij de observatie tijdens het invullen, blijkt dat leerlingen de vragen erg snel invullen. 
Je ziet ze niet echt nadenken bij de vragen. 

Kent deze leeftijdsgroep het verschil tussen pesten en plagen? 

In groep 6 gaat het om 12 % van de groep. 
Dit zijn 2 leerlingen. Opmerkelijk is dat beide leerlingen ook aangeven zelf pestgedrag te vertonen. 

In groep 7 geeft niemand aan pestbeleving te ervaren. 

In groep 8 gaat het om 2 leerlingen. Dit is 14% van de groep. 
 

 

Schoolafspraken n.a.v. de signalering:  
 

 Het team heeft afgesproken om de vragenlijst van Zien aan het eind van het schooljaar af te laten 

nemen. Er zal dan meer aandacht gegeven worden aan de vraagstelling met behulp van de 
PowerPoint presentatie voor kinderen behorende bij Zien. 

 De uitkomsten worden waar nodig meegenomen in de Kind gesprekken. 

 Dit schooljaar beschikken wij over de aanwezigheid van een creatieve therapeut. Zij komt iedere 
woensdag bij ons op school. Wij hebben hiervoor (tijdelijk) achterstandengeld ingezet. Zij stuurt 

onze beide pedagogisch medewerkers aan in het begeleiden van groepjes leerlingen. 

Er is door hen vanaf november 2018 ingezet op het verbeteren van de groepssfeer en groepsdynamiek in 
de groep 6, 7 en 8.  

Ook geeft de creatieve therapeut, waar nodig, individuele begeleiding en zijn er externen betrokken bij 

een aantal leerlingen. 
Na het bespreken van de uitkomsten van de vragenlijsten van Zien, zijn er nieuwe groepjes gemaakt.(zie 

de evaluaties) Nu ook van de andere groepen. 

 
Acties op schoolniveau:  

 We gebruiken de methode voor de sociale/emotionele ontwikkeling “Kwink” in alle groepen. 

 De school heeft een Pestprotocol 
 De school heeft een Veiligheidsplan 

 De directeur heeft de opleiding tot Veiligheidscoördinator gevolgd. 

Het komend schooljaar moet iemand uit het team dit van haar overnemen. 
 Er is het afgelopen schooljaar ingezet op het verbeteren van de groepssfeer en groepsdynamiek. 

Dit heeft zeker tot verbetering geleid. Waar nodig, blijft er extra begeleiding op individueel 

niveau. Eventueel m.b.v. externen. 
 De uitkomsten van “Zien”, worden het komend schooljaar meer onderdeel van het Kindgesprek. 
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Tussenopbrengsten op schoolniveau 

 
 

 
 

 
Eindopbrengsten op schoolniveau 
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Rekenen en wiskunde 
Midden toets 

 
 

 
 

Eind toets 
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Rekenen totaal overzicht 

 
 

 

Samenvatting analyses en conclusies n.a.v. analyse opbrengsten eind- en tussenresultaten 

inclusief welbevinden en sociale veiligheid 

Tussenresultaten: 

 De groepen 4,5,6, en 7 scoren onder het gemiddelde. 

 Groep 5 laat bij de M toets een daling zien. Ze scoren onder het landelijk gemiddelde, n.l. VIX 
42. 

 Dit zelfde zien we bij groep 4. Bij de M toets dalen de resultaten. 

 De resultaten van de huidige groep 7, zijn de laatste 2 schooljaren onder het landelijk 
gemiddelde gescoord. 

 De groepen 3 en 8 scoren boven het gemiddelde 

  
Eindresultaten: 

 Bij de E toets van groep 4 zien we de resultaten verbeteren en zit het gemiddelde van deze 

groep weer op een VIX 50. 
 Bij de E toets scoort groep 5 een VIX 53. 

 De groepen 6 en 7 scoren onder het gemiddelde. 

 Groep 6 laat de laatste 2 schooljaren een dalende lijn zien. De laatste 3 perioden scoren ze als 
groep onder het landelijk gemiddelde. 

 Groep 7 scoort nu op de E7 toets een VIX 49. Dit is een niveau 3 score. 

 
Conclusie:  

 We hebben bij de combinatiegroep 4/5 te maken gehad met een leerkracht wisseling. 

 Onze school ambitie is behaald. Meer dan 80% haalt een VIX 35 en hoger. 
 Alle leerlingen vanaf groep 4 werken met Gynzy. Wij zien dat dit niet voldoende werkt. 

Leerlingen typen te snel een antwoord in en maken weinig gebruik van het uitrekenen op 

papier. Dit leidt tot aanpassing in het aanbod. (schriftelijk, ervaren) 
 Het afgelopen half jaar heeft het team  bij de leerlingen de methode-toetsen vooraf afgenomen 

en vanuit deze resultaten de instructies afgestemd. Alle leerlingen hebben een doelenboekje. 

Zo weten ze welke doelen nog geoefend moeten worden. Dit werkt motivatie verhogend. 

Iedere keer wanneer een doel is gehaald moeten de leerlingen dit bewijzen aan de 

groepsleerkracht. Dit kan o.a. d.m.v. een toets. 

 In unit 3 zal extra ingezet moeten worden op de instructie momenten,  i.v.m de verschillende 
niveaus bij deze leerlingen. 
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Technisch lezen 

Middentoets 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Eindtoets 
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Totaaloverzicht technisch lezen 

 
 
 

 

Samenvatting analyses en conclusies n.a.v. analyse opbrengsten eind- en tussenresultaten 

bij het Technisch lezen 

Tussenresultaten: 

 Van de 82 getoetste leerlingen hebben 11 leerlingen het betreffende AVI niveau bij de M toets 

nog niet gehaald. Het gaat hierbij om 13% van alle getoetste leerlingen. 
87% heeft het desbetreffende AVI niveau wel gehaald. 

 Van de 82 getoetste leerlingen hebben 14 leerlingen (17%) nog ondersteuning nodig op het 

gebied van technisch lezen. Hierbij is sprake van 1 leerling met de diagnose Dyslexie. Deze 
leerling krijgt ondersteuning via Cedin. 

83 % van de leerlingen vallen onder de basisondersteuning/uitdaging. 

Opvallend zijn de hoge scores in groep 3.  
In de methode VLL, Kim versie wordt veel geoefend met het zgn. race lezen. 

 De gemiddelde VIX score op de M toets is VIX 57. 

Eindresultaten: 

 Van de in totaal 67 getoetste leerlingen (groep 8 is nu niet getoetst) hebben 12 leerlingen het 

betreffende AVI niveau nog niet gehaald. Van de getoetste leerlingen heeft 82% het wel 

gehaald. 
 Van de 67 getoetste leerlingen hebben 11 leerlingen (16%) nog ondersteuning nodig op het 

gebied van technisch lezen. Hierbij is sprake van 1 leerling met de diagnose Dyslexie. Deze 

leerling krijgt ondersteuning via Cedin. 
84 % van de leerlingen vallen onder de basisondersteuning/uitdaging. 

 Bij het technisch lezen hebben we de schoolafspraak om 80% van de leerlingen boven de VIX 

40 te krijgen. Dit is gelukt. Wel moeten we bij de groepen 4 en 5  meer accent leggen op het 
meer uitdagen van het technisch lezen. Met name bij het oefenen van de woordrijtjes. 

 De gemiddelde VIX score bij de E toets is VIX 57. 

Conclusie: 
 Alle groepen scoren bij zowel de M- als de E- toets van Cito, boven het landelijk gemiddelde. 

 De scores van de afgelopen 2 schooljaren zijn stabiel. Onze ambitie van VIX 40 zit precies op 

40. De afgelopen jaren zaten we hierboven. Dit is wel een aandachtspunt. 

De groepen 4 en 5 geeft een minder stabiel overzicht. 

De bovenkant van groep 7 zakt onderuit en de onderkant trekt aan. 

Er is het afgelopen schooljaar meer aandacht geweest voor extra begeleiding voor het 
technisch lezen aan individuele leerlingen in deze groep. 
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 Voortzetten extra ondersteuning d.m.v. Estafette lezen in kleine groepjes en dit                      

2 x per week (totaal 90 min.) 

 Continuering van het stillezen in de unit. (3 x 20 min per week) 

 Onder begeleiding hardop laten lezen bij de zaakvakken. 
 In de onderbouw extra inzet voor het lezen in kleine groepjes, m.b.v. Connect lezen/ Ralfi 

lezen. 

 Continuering Leesmotivatie; d.m.v. uitlenen van boeken in de schoolbibliotheek, Boekenkring, 
Activiteiten in de Kinderboekenweek, bezoek aan de bibliotheek in Delfzijl (theater over 

boeken) enz. Naast leesbevordering en tekstbegrip. Vooral plezier in lezen bijbrengen middels 

kringactiviteiten. 
 De leerlingen die meer uitdaging nodig hebben oefenen 2 x per week extra met het Begrijpend 

lezen. Dit doen ze tijdens het Estafette lezen bij een groepsleerkracht. 

 We gaan meer inzetten op het zgn. “race-lezen” in unit 2. Dit kan als onderdeel bij de 
weektaak worden opgenomen. 

 We maken sinds dit schooljaar gebruik van de nieuwe AVI en DMT toetsen 

 

 
 

Begrijpend lezen 

Midden toets 

 

 

Eind toets 
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Totaal overzicht Begrijpend lezen 

 
 

 

 

Samenvatting analyses en conclusies n.a.v. analyse opbrengsten eind- en tussenresultaten 
van Begrijpend lezen 

Onze schoolambitie voor Begrijpend lezen is bereikt. 80% Van onze leerlingen heeft een VIX van 35 of 

hoger. De schoolscores zij de afgelopen 2 schooljaren aan de onderkant net boven de VIX 35 gebleven. 

 
Tussenresultaten: 

 Van de 68 getoetste leerlingen (groep 3 niet) hebben 21 leerlingen nog ondersteuning nodig bij 

het Begrijpend lezen. Het gaat hierbij om 31% van onze leerlingen. 
Met name in de groepen 4, 5 en 6 zijn een aantal leerlingen achteruitgegaan in score. 

De teksten worden moeilijker en het heeft ook te maken met de mate van concentratie die 

leerlingen kunnen opbrengen voor het lezen van teksten en de daarbij behorende vragen. 
           Het technisch leesniveau is bij een aantal van desbetreffende leerlingen ook nog niet  

           voldoende. 

 Het team was niet tevreden over de M toets en heeft daarom extra leertijd ingezet voor het 
begrijpend lezen. 

 Op de midden toets zaten we iets onder het gemiddelde. We hadden een VIX 46 

Eindresultaten: 
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 1 leerling in groep 3 heeft de toets niet gemaakt.  

 14 leerlingen nog ondersteuning nodig bij het Begrijpend lezen. Het gaat hierbij om 21% van 

onze leerlingen. 

Alleen bij groep 6 is er nog extra ondersteuning nodig bij een aantal leerlingen. In vergelijking 
met de M toets gaan ze wel vooruit met hun score. 

 De extra tijdsinvestering heeft geholpen. 

Leerlingen hebben vaker per week geoefend en hebben hierbij meer begeleiding gehad. 
Leerlingen zijn meer “bij de hand” genomen. 

 Op de E toets zitten we weer boven het gemiddelde. We hebben een VIX 54 

 
Conclusie: 

 Technisch lezen moet eerst voldoende geautomatiseerd worden voordat er begrepen kan 

worden wat er gelezen wordt. 
 Meer aandacht voor Woordenschat. Taalrijke schoolomgeving 

 We maken meer gebruik van de leesstrategieën die ook op een poster in het lokaal hangen. 

Tijdens de zaakvakken wordt hier ook meer aandacht aan besteed. 

 De nadruk moet meer liggen op het zgn “modelen” van de strategieën tijdens een les, waarbij 

de leerkracht zich meer gaat verplaatsen in het denkproces van de leerling  

 We gaan kortere leesstukjes vaker aanbieden en bespreken dit met de leerlingen. 
 Gebruik maken van bv. arceren van stukjes tekst. 

 Citotoetsen worden beter geanalyseerd op werkhouding, vluchtig lezen en concentratie. 

We gaan hierover in gesprek met de leerling tijdens een leerkracht-ouder-kind-gesprek. 
 In het nieuwe schooljaar gaat het team scholing volgen op het onderdeel Begrijpend lezen. 

 

 
 

Spelling 

middentoets 
 

 
 
 

 
Eindtoets 
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Schooloverzicht 

 
 

 

 

Samenvatting analyses en conclusies n.a.v. analyse opbrengsten eind- en tussenresultaten  

Spelling 

Tussenresultaten: 
 Groep 5 zit onder het landelijk gemiddelde.  

 De andere groepen zitten erboven. 

 De groepen 4 en 5  halen niet de ambitie schoolstandaard gevorderd. 
 In groep 7 zit een leerling met de diagnose Dyslexie. Hij krijgt begeleiding bij Cedin. 

In deze groep zitten een aantal leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben voor lezen en 
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spelling. 

Eindresultaten: 

 Alle groepen, behalve groep 3, scoren boven het gemiddelde VIX 50.     

           Groep 3 heeft een gemiddelde van VIX 49, net onder het gemiddelde. 
 In groep 6 zijn nu een aantal leerlingen die terugvallen in score. 

Bij 1 van de leerlingen is een aanvraag gedaan voor een dyslexie onderzoek. 

           Dit is niet toegekend i.v.m bijkomende problematiek (PDD-NOS) 
 Groep 7 heeft het goed gedaan in vergelijking met de M toets. 

Deze groep blijft de extra ondersteuning houden.  

 
Conclusie: 

 Onze schoolambitie voor Spelling is bereikt. 

80% Van onze leerlingen heeft een VIX van 35 of hoger.  
We hebben op schoolniveau aan het eind een VIX 55. Dit is boven het landelijk gemiddelde. 

 N.a.v het inspectiebezoek in 2018, hebben we onze instructie aangepast en dit slaat aan. 

Meer gebruik maken van interactie tussen leerlingen, gebruik maken van wisbordjes. 

 De uitslagen van de toetsen van Gynzy komen niet overeen met de Cito toets. Leerlingen 

vullen te snel op hun laptop een antwoord in en gaan het dan alsnog verbeteren.                      

Bij Gynzy zijn er maar 8 vragen per les. Dit is te beperkt. Daarom hebben we extra tijd ingezet 
en maken we toch (naast het werken op de laptop) weer gebruik van de werkboekjes, 

behorende bij de methode. 

 Het werken met de doelenboekjes gaan we continueren en verder implementeren. 
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Hoofdstuk 2: Evaluatie Schooljaar 2018 - 2019 
 

 
 

2.1 Evaluatie Schooljaarplan 
 

 
 
 

 
Domein 2. Onderwijs en Leren  

 

 Ontwikkelpunt Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar  Vervolgacties  

 

1 

 

Pedagogisch klimaat 

 

 

 

Komen tot een doorgaande 

lijn 2-12 jaar. Borging 

bewustwording werken 

vanuit macht of gezag. 

 
Doorgaande lijn 4-12 gereed 
voor de vakken : 
rekenen/spelling/taal/begrijpend 
lezen 

 
Afgerond 

 

2 

 

Gynzy + voortgang 

spelling/rekenen/woorden-

schat 

 

-Lkr. zetten Gynzy 

doelmatig in voor de vakken 

rekenen, spelling en 

woordenschat. 

 

-Lln. werken met 

doelenboekjes. 

 

-Resultaten van lln. liggen 

gemiddeld op of boven 

eigen ambities 

 
Doel behaald. 
 
 
 
 
 
Doel behaald. 
 
 
 
Doel deels behaald 

 
Structureel 
ingevoerd 
 
 
 
 
Doelen uitzetten 
voor zaakvakken 
 
 
Rekenen digitaal, 
ervaringsgericht en 
papier combineren. 
 

 

3 

 

Kindgesprek. /Portfolio/ 

collegiaal bezoek 

 

-Kinderen meer eigenaar 

laten worden van hun eigen 

leer –en ontwikkelproces.  

De lkr. is in staat om de 

juiste vragen te stellen. 

 

-Lln. werken in een 

portfolio. Hierin wordt werk 

bewaard waar kinderen 

trots op zijn, worden 

vorderingen en resultaten 

vastgelegd. Tevens wordt 

dit portfolio gebruikt als 

onderdeel van 

kindgesprekken. 

 

-Inspiratie opdoen bij 

collegaschool ten gunste 

eigen situatie. 

 

 
KOL-gesprekken zijn ingevoerd. 
Leerkracht voert  
leergesprekken. 
 
 
 
 
Portfolio is ontwikkeld, maar 
niet in gebruik genomen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doel behaald 

 
Structureel opnemen 
in handelen. 
 
 
 
 
 
Inzet portfolio icm 
kindplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iedere collega loopt 
minimaal 1 dag met 
collega mee in 

andere unit 

 

 
Domein 3. Ondersteuning & Begeleiding  

 

 Ontwikkelpunt Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar  Vervolgacties  

 

1 

 

Soc. Emotionele 

ontw./ zorg 

thuissituaties 

Aandacht voor 

 

-gevoel van veiligheid van lln. 75% 

> 

-Kwink heeft structurele plek. 

-Expertise op het gebied van soc. 

 
Doel behaald 
 
 
 
Expertise team vergroot 

 
Doelgericht aan extra 
ondersteuning soc. Em. 
Ontwikkeling werken en 
onderzoeken hoe dit een 
vaste plaats binnen 
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gedrag en 

omgang 

leerlingen 

onderling 

 

 

Em. Ontw. binnen de school door inzet Creatief 
therapeut bekostigd op 
basis van 
achterstandsmiddelen 

Qworzo kan krijgen. 
Bijv. babbelbakker 
        babbelboerderij 

 

2 

 

Zelfst. werken 

 

 

 

Leerlingen zijn meer eigenaar van 

hun eigen ontwikkeling. Ze hebben 

een kritische houding ontwikkeld.  

Lln. zijn zich bewust van hun eigen 

gedrag op het leren. 

 

Lln. kijken zelf na. Taakkaarten 

bevatten persoonlijke doelen. 

 

In ontwikkeling. Kinderen 
krijgen in toenemende 
mate meer grip op eigen 
gedrag en ontwikkeling. 
 
 
 
Doel behaald. 

 

Middels kindgesprekken, 
aanpak lkr. en ervaring 
zal dit verder toenemen. 
Invoering Kindplan 
bevordert dit. 
 
 
Ieder kindplan bevat 
persoonlijke doelen 
 

3     
 

 
Domein 4. Management & Organisatie  

 

 Ontwikkelpunt Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar  Vervolgacties  

 

1 

Fusietraject: 

visie, missie en 

profilering 

 

 

 

Actuele website die voor bep. 

onderdelen door het team kan 

worden aangevuld. 

 

Nadere uitwerking logo 

Er is geen website 
ontwikkeld. 
Voorbereidende 
gesprekken zijn geweest. 
 
 
Logo is ontwikkeld. 

Inzet en ontwikkelen website. 
 
 
 
Logo toepassen op 
verschillende onderdelen oa 
gevel, portfolio, briefpapier 

 

2 

Natuurlijke 

schoolomgeving 

Aantrekkelijk-

heid van het 

schoolplein 

 

 

 

Buitenomgeving is afgestemd op 

de visie van Qworzo. 

Het is een uitdagende leer- en 

speelomgeving dat onderdeel 

uitmaakt van het lesaanbod. 

Er ligt een plan voor de 
buitenruimte. Deze is 
opgedeeld in 3 fasen.  
1.plangebied school 
2. schoolboerderij 
3. plangebied water en 
ontdekken. 
Fase 1 is afgerond.  
 
Lkr. hebben indiv. 
ervaringen met bewegend 
leren opgedaan. 
 
 

Gelden genereren voor fase 2 
en fase 3, zodat de 
ontwikkeling hiervan in gang 
gezet kan worden. 
 
 
 
Nascholing team; bewegend 
leren (najaar 2019) 

 

3 

 

Ouderbetrok-

kenheid 

 

 

 

Ouders voelen/zijn betrokken bij 

de ontwikkeling van hun kind 

 
Betrokkenheid ouders 
middels 
OR/MR/Bibliotheek/lezen/ 
inzet lessen/infoavonden/ 
meeloop-meedenk 
ochtenden. 
 
 

 
-Ouders hebben de 
gelegenheid om een dagdeel 
mee te draaien. 
 
Ondersteuningsmogelijkheden 
en behoeften (onder)zoeken 
op het gebied van 
opvoedondersteuning. Eerst 
gericht op unit 0 en 1 

 
 

 
Domein 5. Persoonlijke Ontwikkeling / Teamontwikkeling (scholing en begeleiding)  

 

 Ontwikkelpunt Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar  Vervolgacties  

 

1 

 

Zelfstandig 

werken (lkr.) 

 

 

 

-Inzicht in eigen handelen wordt 

vergroot middels beeldcoaching. 

 

 

-Er is een eenheid in handelen 

tussen lkr. 

 
Geen beeldcoaching, wel 
coaching. 
 
 
 
Intervisie ondersteunt bij 
beeld te bepalen en 
afspraken te maken. 
 

 
Continuering  
 
 
 
 
Vastgestelde afspraken 
omzetten naar beleid en 
dit schriftelijk 
vastleggen. 
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Door intensivering 
groepsbezoek, meer  
eenheid.  
Rol Ib-er verandert en 
krijgt een ondersteunende 
rol bij het uitzetten van de 
leerlijnen/kindplannen en 
het ondersteunen van de 
unitcollega’s. 
 
 

Lkr. draaien verplicht 1 
dag mee in een andere 
unit. 
 
Nieuwe rol ib-er 
vastleggen. 

 

2 

 

Beeldcoaching 

 

 

 

Lkr. krijgen inzicht in handelen en 

zijn in staat interventies te plegen. 

 
Geen beeldcoaching, wel 
coaching gerealiseerd. 

 
Structurele inzet van de 
IB-er in de units. 
Opnemen in 
formatieplanning 

     

 
                 Bijlage: begroting 

 

 
 

 

Hoofdstuk 3: Waardering belanghebbenden en betrokkenen 
 

 

 
 

3.1 Waardering Inspectie 
 

 

 
Nb: Indien de beoordeling gebaseerd is op het waarderingskader vernieuwd toezicht gebruikt u het tweede 

model Inspectierapport. 
 
In juli 2018 heeft de inspectie de school bezocht in het kader van een steekproef op het gebied van dyslexie. De 
inspectie heeft deze dag verschillende zoeken bezocht en met name gekeken naar de kwaliteit van onderwijs op 
het gebied van lezen en spelling. 

In het kader van het nieuwe waarderingskader volgt er geen beoordeling door inspectie. 
Aandachtspunten: -didactiek 
                           -doelgerichtheid interventies 
                           -(inhoudelijke) doelen en analyses technisch lezen 

 
 

 

Inspectierapport datum 17-4-2012 De Munte 

 
nr. Normindicatoren inspectie 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 
1.1 

 
De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op 
het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerling-populatie mag worden 
verwacht. 
 

   
 

  

 
1.2 

 
De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde 
tijdens de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de leerling-
kenmerken mag worden verwacht. 
 

     

 
2.1 

 
Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt 
de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen. 
 

     

 
2.2 

 
De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde worden aan 
voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8. 
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1 =slecht, 2 = onvoldoende, 3 = voldoende, 4 = goed, 5 = niet te beoordelen  
 

 
 

1 =slecht, 2 = onvoldoende, 3 = voldoende, 4 = goed, 5 = niet te beoordelen  

 

 
Conclusies en consequenties voor ons beleid 

-Met ingang van 2017-2018 werken met Onderbouwd. Op deze wijze het volgen van kleuters inzichtelijker maken. 
-We zijn dit jaar gestart  met Focus PO, (kinderen schoolbreed volgen).  
-Leeromgeving uitdagender/leerrijker maken. Letters, boeken en ondersteunende materialen hebben een zichtbare 
plaats.  
-Inzetten van cooperatieve werkvormen om interactie tussen leerlingen te bevorderen. 
-Overige opmerkingen uit de inspectierapporten zijn in voorgaande jaren reeds opgenomen. 
 

 

2.4 De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerling-gewicht biedt bij 
Nederlandse taal leerinhouden aan die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen 
met een taalachterstand. 
 

 
5.1 

 
De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof. 
 

     

 
5.2 

 
De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer. 
 

     

 
5.3 

 
De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten. 
 

     

 
7.1 

 
De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en 
procedures voor het volgen van de prestaties van de leerlingen. 
 

     

 
8.3 

 
De school voert de zorg planmatig uit. 
 

     

 

Inspectierapport datum oktober 2012 De Woldrakkers 

 
nr. Normindicatoren inspectie 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 
1.1 

 
De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op 
het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerling-populatie mag worden 
verwacht. 

  x   

 
1.2 

 
De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde 
tijdens de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de leerling-
kenmerken mag worden verwacht. 

  x   

 
2.1 

 
Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt 
de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen. 

     

 
2.2 

 
De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde worden aan 
voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8. 

     

 
2.4 

 
De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerling-gewicht biedt bij 
Nederlandse taal leerinhouden aan die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen 
met een taalachterstand. 

     

 
5.1 

 
De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof. 

     

 
5.2 

 
De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer. 

     

 
5.3 

 
De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten. 

     

 
7.1 

 
De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en 
procedures voor het volgen van de prestaties van de leerlingen. 

  x   

 
8.3 

 
De school voert de zorg planmatig uit. 

  x   
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3.2 Waardering personeel 
 

 
 

 

 
Onderstaande punten worden opgenomen in schoolplan 2017-2018 e.v. 

 Ontwikkelpunt n.a.v. 

PTP DM 

Doel/ Resultaat Stappen/acties Coordinatie Datum 

gereed 

Borging 

1. Hygiëne en netheid 

binnen de school 

 

85% van de 

personeelsleden is 

tevreden over de 

hygiëne en netheid 

binnen de school 

-Schoonmaaktaken 

onderbrengen bij 

conciërge 

-In overleg met 

Marenland 

mogelijkheden 

onderzoeken 

betreffende inzet 

reguliere conciërge. 

-Gezamenlijke 

betrokkenheid 

(lln/lkr/ouders) 

verhogen middels 

taken/afspraken 

Dir. Sept. 2017 

 

Dec. 2017 

 

 

 

Juli 2018 

SJP 

2. Sanitair personeel 85% van de teamleden 

is tevreden over het 

sanitair voor personeel. 

Gescheiden 

personeelstoilet in 

nieuwbouw opnemen 

Dir. 2018 Programma 

van Eisen 

3. Vervanging bij ziekte 

 

85% van de teamleden 

is tevreden over de 

ziektevervanging. 

 

-Signalering 

bovenschools 

Dir. Juli 2018  

4. Werkdruk, werktijden 

en 

ontspanningsmogelijkh. 

85% van de teamleden 

is tevreden over de 

werkdruk en 

werktijden. 

Inzet werkdrukmiddelen 

Vakdocent gym 

Ped. Mdw. 

Klassenass. 

Dir. Juli 2019 Formatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.3 Waardering ouders 
 

 
 

 
Datum peiling  Juni 2014 Febr. 2017 

Respons  19       20 v.d. 40   / 50% 

Rapportcijfer 8,3 7,2 
 
 
 

 Ontwikkelpunt 

n.a.v. OTP DM 

Doel/ Resultaat Stappen/acties Coordinatie Datum 

gereed 

Borging 

Datum peiling  Juni 2014 Juni 2017 

Respons  5 v.d. 5        / 100% 7 v.d. 7 /  100% 

Rapportcijfer 9,2 7,8 
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1. Hygiëne en netheid 

binnen de school 

 

85% van de ouders is 

tevreden over de 

hygiëne en netheid 

binnen de school 

-Schoonmaaktaken 

onderbrengen bij conciërge 

-In overleg met Marenland 

mogelijkheden onderzoeken 

betreffende inzet reguliere 

conciërge. 

-Gezamenlijke 

betrokkenheid verhogen 

middels taken/afspraken 

Dir. Sept. 2017 

 

Dec. 2017 

 

 

 

Juli 2018 

SJP 

2. Aandacht voor 

pestgedrag 

Omgang van de 

leerlingen onderling 

85% van de ouders is 

tevreden over de 

aandacht voor 

pestgedrag en de 

omgang van de 

leerlingen onderling 

-Inzet Kwink 

-Structurele inzet 

kringgesprekken. 

Ib. juli 2018 SJP 

3. Informatievoorzienin

g over de school 

 

85% van de ouders is 

tevreden over de 

informatievoorziening 

over de school. 

 

-Inventariseren behoeften 

en op basis daarvan aanpak 

bepalen. 

MR Juli 2019 SJP 

4. Begeleiding  en 

uitdaging voor  

leerlingen 

 

85% van de ouders is 

tevreden over de 

begeleiding leerlingen en 

het werken met 

uitdagende leerstof. 

Leerlingen werken op 

eigen niveau met de 

daarbij behorende 

begeleiding. 

-Persoonlijke leerroute 

-Keuze mogelijkheden voor 

leerlingen op basis van 

talent 

-Uitzetten leerlijnen 

-Verbreding 

onderwijsaanbod 

 

Klein comite 2019 SJP 

5. Uiterlijk en 

sfeer/inrichting van 

het gebouw 

85% van de ouders is 

tevreden over het 

gebouw incl. zijn sfeer 

en inrichting 

-Nieuwbouw passend bij 

visie onderwijs. 

-Eenheid  

-Uitdagende leeromgeving 

Team Juli 2019 SJP 

 
 
 

 
 

3.4 Waardering leerlingen 
 

 
 

Datum peiling Juni 2014 Febr. 2017 

Groepen                         29 v.d. 29    / 100% 26 v.d. 26 / 100% 

Rapportcijfer 7,0 8,0 
 
 
 
 

 Ontwikkelpunt 

n.a.v. LTP WR 

Doel/ Resultaat Stappen/acties Coordinatie Datum 

gereed 

Borging 

1. Aantrekkelijkheid 

van het overblijven 

85% van de 

leerlingen vindt het 

niet vervelend op 

over te blijven. 

-Afspraken m.b.t. eten 

tussen de middag incl. 

speelmoment. 

-Inzet lln.-raad 

Werkgroep 

schooltijden 

Juli 2018 SJP 

2. Hulp bij het 

oplossen van 

ruzies 

 

85% van de lln.is 

tevreden over de hulp 

bij het oplossen van 

ruzies. 

 

-Inzet Kwink 

-Structurele inzet 

kringgesprekken. 

-Inzet leerlingenraad 

Inzet ped. Mdw./creatief 

therapeut 

 

Ib juli 2019 KK 3 Leerstofaanbod 

3. Bekend met het 
pestbeleid 

85% van de lln. is op 
de hoogte van het 

pestbeleid en 

veiligheidbeleid. 

 

-Inzet Kwink 
-Structurele inzet 

kringgesprekken. 

-Inzet leerlingenraad 

Ib/ped. mdw juli 2019 KK 3 Leerstofaanbod 
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