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Inleiding

Het jaarverslag is een document dat een beschrijving 
geeft van de stand van zaken en de bereikte resultaten 
van het afgelopen schooljaar. Het is een verantwoor-
dingsdocument naar het eigen personeel, de medezeg-
genschapsraad, de ouders, het College van bestuur en 
eventueel naar overige relaties. Door middel van een 
beschrijving op verschillende terreinen wordt er een eva-
luatieve verbinding gelegd met het schoolplan en het 
jaarplan en wordt er waar mogelijk vooruitgekeken naar 
de toekomst. Het jaarverslag geeft een beeld van onze 
schoolontwikkeling.
De directie van de Pius X wenst de lezer veel leesplezier!



Leerlingen
De Pius X staat in de wijk bekend als een goede, transparante, betrouwbare en vooruitstrevende 
school. We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Hierdoor is ons leerlingenaantal de 
laatste jaren gestegen in plaats van gedaald, zoals de prognoses voorspelden. Op het moment 
van het schrijven van dit schooljaarverslag, in juli 2021, zitten er 413 leerlingen op de Pius X. Zo-
veel hebben er nog nooit op school gezeten. Onze groepen 8 gaan de school verlaten en daar-
mee verdwijnen 37 leerlingen. Afgelopen 1 oktober hadden we 371 leerlingen. We verwachten op 1 
oktober 2021 386 leerlingen en zullen in schooljaar 2021-2022 eindigen op 420 leerlingen.

Instroom
16/17 17/18 18/19 19/20 20/21

Groep 1 45 47 48 44 53

Groep 2 2 2 1 1 2

Groep 3 1 1 1 1 1

Groep 4 0 1 1 1 4

Groep 5 1 1 0 0 3

Groep 6 2 0 2 0 4

Groep 7 1 1 1 1 4

Groep 8 1 1 0 0 0
Over het algemeen stromen de leerlingen op de Pius X in als ze 4 worden. Normaalgesproken zijn 
er enkele zij-instromers die van een andere school of een verhuizing afkomstig zijn. Wat betreft 
aanvragen van ontevreden ouders van buurtscholen voeren wij een terughoudend beleid. Dit is 
afgesproken in het interzuilair overleg van de basisscholen in Bergschenhoek. De Pius X staat 
nog steeds erg goed bekend in de wijk. Als er problemen zijn op een andere school willen ouders 
graag overstappen naar onze school. Alle kinderen die al op een andere basisschool gezeten 
hebben komen in ‘procedure’. Dit betekent dat ze niet zomaar worden aangenomen, maar dat 
zorgvuldig bekeken wordt of de leerling binnen één van onze groepen past.

Uitstroom
ADVIES SCHOOLTYPE 18/19 19/20 20/21 TOTAAL %

LWOO-VMBO 3 6 5 14 8

VMBO 10 13 12 35 30

VMBO TL-HAVO 5 4 3 12 11

HAVO 2 11 6 19 17

HAVO-VWO 4 9 3 16 15

VWO 6 7 8 21 19

TOTAAL 30 50 37 117 100

De afgelopen 3 jaar stroomt ruim 50% van onze leerlingen uit naar HAVO en/of VWO. Landelijk 
is dit ongeveer 40%. Hier zijn we trots op, met name omdat we een toename waarnemen wat 
betreft leerlingen die extra zorg nodig hebben. Leerlingen met door onderzoek aangetoonde be-
perkte vermogens en specifieke onderwijsbehoeften zijn vrijwel altijd op de Pius X gebleven. Door 
de goed georganiseerde en gecoördineerde zorg kunnen wij deze leerlingen ondersteuning op 
maat bieden. Ons doel is kinderen zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen, maar het kan 
zijn dat deze groep leerlingen invloed heeft op het uitstroomniveau. 



Van de ontvangende middelbare scholen in de omgeving krijgen wij een positieve terugkoppe-
ling; in vrijwel alle gevallen is het niveau van de leerlingen door ons goed bepaald en ingeschat 
en zitten de kinderen op hun middelbare school goed op niveau.

Reden mutatie 17/18 18/19 19/20 20/21

Andere BAO i.v.m. verhuizing 8 10 7 7

Andere BAO i.v.m. klachten 3 3 0 0

SBO/SO 2 1 0 2

Totaal 13 14 7 9

In de loop van het schooljaar zijn er 4 gezinnen vertrokken naar een andere school in verband 
met een verhuizing, in totaal gaat het om 7 leerlingen.
Einde schooljaar 2020-2021 zijn er 37 schoolverlaters. Volgend schooljaar starten we weer met 
16 groepen. Er zullen 46 leerlingen doorstromen naar de groepen 3. De kleutergroepen starten 
met 24 leerlingen per groep. Dit betekent dat eind december er gemiddeld 28 leerlingen in de vier 
kleutergroepen zullen zitten. Vanaf januari willen wij weer met een 5e kleutergroep gaan werken. 
Hier is in de nieuwe begroting al rekening mee gehouden. Ons streven is om de school in een 
stabiele situatie van 16,5 groepen te houden: 4 kleutergroepen (met in januari een 5e instroom-
groep) en daarna alle jaargroepen dubbel en rond de 28 leerlingen De groepen 6,7 en 8 zijn 
gehuisvest op de Noorderparklaan op onze bovenbouwlocatie.  Door positieve PR en naamsbe-
kendheid werven we  jaarlijks tussen de 50 en 60 kleuters en zo komen we steeds op twee groe-
pen 3 uit, met een leerlingaantal tussen de 24 en 28.

Personeel en organisatie
Het team van de Pius X is divers qua leeftijdsopbouw. We hebben een team van 31 personeelsle-
den. Bij elkaar beslaat de jonge leerkrachtengroep ongeveer één-derde van het team. Ongeveer 
één-derde van het team bestaat uit 50-plussers. Het andere deel zit ertussen in. Dit betekent 
dat er qua leeftijd en ervaring een evenwichtige opbouw in het team is. Helaas zijn er maar twee 
mannen werkzaam op de Pius X. Volgend schooljaar wordt dit uitgebreid met 2 mannen.
De Pius X werkt met een MT (managementteam) wat bestaat uit de directeur, de adjunct-direc-
teur en de Intern begeleider.  Daaronder functioneren vier clustercoördinatoren. Het MT verga-
dert iedere week, het MT komt eens per maand bij elkaar met de clustercoördinatoren en eens 
per zes weken is er een MT/coördinatoren overleg.
Het MT heeft de dagelijkse leiding, waarbij de directeur eindverantwoordelijk is. Sinds een aantal 
jaren zijn er ook L11-leerkrachten. De Intern Begeleider is een L11-leerkracht en er is ook een taal-
leesspecialist, een rekenspecialist en een gedragsspecialist, een digicoach (ICT-specialist),  een 
begaafdenspecialist en twee transitiespecialisten. De L11-leerkrachten (lees: specialisten) maken 
hun eigen jaarplan en jaarverslag. Het jaarverslag van de specialisten kunt u verderop in dit jaar-
verslag lezen. Verder heeft iedere leerkracht de coördinatie over een bepaald vakgebied. Dit kan 
een groot gebied zijn, zoals rekenen, maar ook een kleiner gebieden zoals verkeer.
De vakcoördinator heeft een taakomschrijving, waarin onder andere staat beschreven dat het de 
verantwoordelijkheid van de coördinator is om zijn/haar vakgebied bespreekbaar te maken in een 
cluster- of teamvergadering.
Er is eens in de 3 weken een clustervergadering en eens in de 6 weken een locatievergadering. 
Clustervergaderingen zijn vaak praktisch van aard en onderwijsinhoudelijk. Het kunnen ook werk-
vergaderingen zijn (bijv. Samen onderwijs maken, een project voorbereiden) De teamvergaderin-
gen hebben een meer beleidsmatig karakter waarbij kwaliteitsverbetering centraal staat. Afgelo-
pen jaar hebben we niet veel teamvergaderingen gehad maar wel veel clustervergaderingen. Dit 
gaan we volgend jaar zo houden. Volgend jaar hebben we 3 gezamenlijke studiedagen en 2x een 

teamvergadering met het hele team.





Onderwijs



Taal
De opbrengsten van de Cito Eindtoetsen Begrijpend lezen, Technisch lezen en Spelling van 2019-
2020 zijn geanalyseerd aan het begin van het schooljaar. De nodige acties daarop werden uitge-
voerd. 
Eén van die acties was het opstellen van een plan van aanpak voor Spelling. Dit plan is dit 
schooljaar uitgevoerd. Er is o.a. een kwaliteitskaart Spelling gemaakt en er zijn groepsbezoeken 
gedaan. De onderwijstijd voor spelling is uitgebreid en geïntensiveerd. Er zijn PI-dictees afgeno-
men en naar aanleiding daarvan is er extra hulp geboden aan leerlingen die dat nodig hadden.
De opbrengsten van de Cito Midden toetsen van BL, TL en SP van 2020-2021 zijn geanalyseerd 
halverwege dit schooljaar. Volgend schooljaar komt Begrijpend Lezen op de agenda als speer-
punt.
De taal/lees coördinator heeft handelingsplannen gemaakt voor leerlingen met een vermoeden 
van dyslexie. Er is Remedial Teaching geregeld en uitgevoerd door de taal/lees co voor deze leer-
lingen. 
Voor de groepen 4 en 5 zijn er nieuwe AVI-boekjes aangeschaft.
Regelmatig werd het team via de mail geïnformeerd over de afname van de leestoetsen en de 
verwerking van de resultaten. 
Na elk toetsmoment volgde een dyslexie-check om evt dyslexie te signaleren.
Er zijn online bijeenkomsten voor alle taal/lees coördinatoren binnen de Laurentiusstichting gere-
geld. Daar zijn o.a. zaken besproken als Close Reading en TOS.
De schoolbieb is weer opgestart in samenwerking met mw. Gijse, maar de bieb lag direct na de 
Corona-periode, waarin de leerlingen thuis online les kregen, weer plat. We hopen na de zomer-
vakantie weer een frisse start te kunnen maken.
We hebben meegedaan met een onderzoek naar Begrijpend Lezen in de groepen 6 en 8. Dit 
onderzoek was in opdracht van het Ministerie van OCW. Het doel was: meer inzicht krijgen in 
leesprestaties en leesonderwijs. Deze kennis is onmisbaar voor het verhogen van de kwaliteit 
van het leesonderwijs. Dit onderzoek werd uitgevoerd door het Expertisecentrum Nederlands en 
gecoördineerd door de taal/lees coördinator.  
Via Social Schools is het belang van ‘boekjes lezen in de vakantie’ onder de aandacht gebracht 
voor de meivakantie en voor de zomervakantie.
Er was ook aan het einde van het schooljaar via de Bibliotheek Oostland een leesspel georga-
niseerd dat de kinderen thuis in de vakantie kunnen spelen. Dit is op Social schools naar ouders 
gecommuniceerd.

Rekenen 
Na vertrek van de rekenspecialist kon de vacature in schooljaar 2020-2021 helaas nog niet inge-
vuld worden. In dit schooljaar zijn we gaan werken met de nieuwste methode van Wereld in Ge-
tallen. De werkgroep rekenen heeft dit begeleid. Daarnaast heeft er een interne werving plaats 
gevonden voor een nieuwe rekenspecialist. Deze begint per 1 augustus en krijgt iedere woens-
dagochtend ambulante tijd, waardoor we weer stappen kunnen gaan zetten om ons rekenonder-
wijs te optimaliseren. 

Gedrag
Zoals elk schooljaar zijn we dit jaar gestart met het introduceren van de NAR-regels (Netjes, Aar-
dig, Rustig). Deze NAR-regels zijn de pijlers van het sociaal-emotionele klimaat binnen de Pius 
X en worden schoolbreed nageleefd. Tot aan de herfstvakantie zijn de groepsleerkrachten actief 
bezig geweest met de groepsvorming volgens de fases van Tuckman. 
Gedurende het hele schooljaar zijn er lessen SoVa (Sociale Vaardigheden) aangeboden in de klas-
sen. 
Iedere leerkracht heeft individuele kindgesprekken en ontwikkelgesprekken gevoerd met leerlin-
gen en ouders. Ook tijdens de lockdown hebben de groepsleerkrachten meerdere contactmo-
menten gehad met ouders en leerlingen. 



Het Sociaal Veiligheidsplan van de school is aangevuld en nogmaals doorgenomen. In november 
en in juni is de SCOL-vragenlijst afgenomen.
In één groep zijn Rots en Watertrainingen aangeboden om de weerbaarheid en het welbevinden 
van de leerlingen te vergroten. 
Vanwege het overlijden van de gymleerkracht is er extra steun aangeboden voor ouders, collega’s 
en leerlingen. 
De gedragscoördinator heeft zich, samen met het team, verdiept in nieuwe lesmethodes voor de 
sociaal emotionele ontwikkeling. Er is gekozen voor de Sel-methode Kwink. Hier is een training 
voor gevolgd en de methode wordt volgend jaar geïntegreerd in het lesaanbod van de Pius.

ICT
Rol van ICT-coördinator
Het afgelopen schooljaar heeft Harmen de rol van ICT-coördinator op zich genomen. De combi-
natie van locatieleider/adjunct zijn, met regelmaat voor de klas staan en ICT-coördinator zijn, is 
niet erg goed bevallen. Volgend schooljaar is het idee geopperd om de rol van ICT-coördinator in 
een werkgroep onder te brengen. Dat idee is vooral tijdens de laatste studiedag ontstaan. Ver-
schillende collega’s hebben aangegeven best affiniteit met ICT te hebben, maar niet graag de 
totale verantwoordelijkheid voor het ICT-beleid te willen dragen. Een werkgroep, met collega’s 
uit diverse clusters, zou uitkomst kunnen bieden. We hebben besloten om dat het aankomende 
schooljaar (2021/2022) te gaan “uitproberen”. Harmen zal de werkgroep begeleiden en voor een 
goede overdracht zorgen.
 
Implementeren ICT-leerlijn
Aan het begin van het schooljaar is de ICT-leerlijn geïntroduceerd. Tijdens de projecten die dit 
schooljaar voorbij zijn gekomen, zijn in diverse groepen doelen uit de ICT-leerlijn centraal gesteld. 
Toch staat de leerlijn nog niet voldoende op de kaart. De werkgroep ICT heeft hier een belangrij-
ke taak in het komende jaar: hoe krijgen we de leerlijn goed onder de aandacht en hoe gaan we 
collega’s helpen om de doelen te bereiken?
 
Lessenserie ICT-geletterdheid
Helaas is deze lessenserie niet gegeven, vanwege de coronabeperkingen. Er is een aanvraag ge-
daan om de lessenserie ook volgend jaar nog kosteloos te mogen gebruiken. Als die mogelijkheid 
er is, is het aan de werkgroep om te bepalen op welke manier we de lessen gaan implementeren. 
De lessen zouden door de groepsleerkrachten gegeven kunnen worden, maar wellicht is het een 
mooie taak voor één van de ambulante leerkrachten in de school. Het is in ieder geval een mooie 
manier om de ICT-leerlijn gestructureerd de school in te krijgen.
 
Inventariseren devices en software
Deze inventarisatie is gedaan. Het afgelopen schooljaar zijn er verschillende devices aange-
schaft, o.a. de groepen 1, 2 en 3 zijn van nieuwe laptops voorzien. Ook zijn verschillende leer-
krachten voorzien van laptops. Volgend schooljaar gaan we starten met een digitaal portfolio. 
Om hier goed mee te kunnen werken, zijn er devices nodig die flexibel ingezet kunnen worden in 
de groepen. Omdat we foto’s en filmpjes moeten kunnen maken om te kunnen uploaden in het 
portfolio, is “plotseling” een nieuwe behoefte ontstaan. Laptops zijn hiervoor niet handig en iPads 
wel. Bovendien bevallen de iPads die vorig jaar zijn aangeschaft op locatie Noorderparklaan zo 
goed, dat ze worden geprefereerd boven laptops waar steeds technische problemen mee zijn. We 
hebben besloten om 125 iPads aan te schaffen en de factuuraanvraag hiervoor loopt. Een goede 
uitrol van de iPads in de school is belangrijk. Ook dit gaat een belangrijk aandachtspunt voor de 
werkgroep worden. Harmen zal hierbij assisteren.
 
ICT “verbinden” met projectmatig onderwijs
Tijdens de projecten worden de devices ingezet om informatie op te zoeken en presentaties/
werkstukjes mee te maken. Toch is het echte doelmatige werken, met daarbij de ICT-leerlijn en de 



21st Century Skills als dieperliggende doelen, nog niet voldoende zichtbaar in de groepen. 
 
Implementeren van Gynzy
Gynzy wordt bij rekenen ingezet voor de leerlingen die onder de 1F-lijn presteren. Voor deze leer-
lingen is het werken in F/S-boekje te lastig. Ze kunnen, door met Gynzy te werken, wel aan de 
instructie deelnemen, maar gaan daarna op eigen niveau met de stof verder. De software werkt 
adaptief en past zich automatisch aan. 
 
Volgend schooljaar wordt een uitdagend jaar qua ICT. We gaan dan voor het eerst met een werk-
groep aan de slag. Ook gaat de implementatie van de iPads een project op zich worden. Leuk 
om hiermee aan de slag te gaan!

Begaafdheid
Na de herfstvakantie is er gestart met een plusklas voor de groepen 4-5, 6 en 7-8. De groepen 
4-5 hebben onder leiding van Annette aan verschillende projecten gewerkt, raadsels opgelost en 
gewerkt aan de stroomkring. De groepen 6-7-8 hebben gewerkt aan verschillende projecten, ook 
raadsels opgelost en minilesjes erover gehad en gewerkt aan hun eigen doelen. Zowel Annette 
en Martine hebben online lessen gegeven tijdens de lockdown.

Signaleren en screenen: om tot een goede selectie te komen van kinderen voor de plusklas is een 
goede signalering en screening belangrijk. Naast de observatie van de ‘oude’ leerkracht en de 
nieuwe leerkracht en de resultaten van de Cito zijn we dit jaar begonnen met het afnemen van 
de NSCCT in de groepen 4 en 6 en een aantal geselecteerden uit de groepen 5,7 en 8. De NSCCT 
geeft de leerpotentie aan van de leerling. In de loop van het jaar is er gewerkt met de Quickscan 
van HBinZicht voor de kinderen uit de plusklas. Leerlingen van de groepen 6-7-8 plusklas hebben 
de leerlinglijsten van HBinZicht ingevuld.
Er is materiaal aangeschaft voor de plusklas van Eduforce. Martine is bezig met het herschrijven 
van het beleid en dit wordt kort in de pitch van volgend schooljaar gepresenteerd met name om-
dat het beleid zoals het er nu ligt wel gedragen moet gaan worden door het team. Verder wordt 
de nieuwe naam van de plusklas onthuld: Exploratuin.

Transitie  
Vanwege de COVID-maatregelen hebben we niet alle doelen van 2020-2021 behaald, zoals het 
bijeenkomen van de veranderwerkgroep en de klankbordgroep professionele cultuur. Wel hebben 
we gemerkt dat er ruimte was voor het doorpakken van het projectmatig werken, de ICT-leerlijn, 
het digitaal portfolio en het verbeteren van het thuiswerken. Waarbij het thuiswerken de afgelo-
pen twee jaar onze grootste (verplichte) transitie is geweest.  
 
Met projectmatig werken hebben een aantal clusters dit jaar grote stappen gemaakt. Deze clus-
ters kunnen nu een project opzetten aan de hand van de vaardigheden van de 21st century skills. 
Er is geleerd om niet het product als einddoel te zien, maar juist de vaardigheden waaraan de 
kinderen tijdens een project hebben gewerkt.  
 
De ICT-leerlijn is gemaakt en wordt toegepast bij het projectmatig werken. Tijdens het voorberei-
den van projecten worden hier doelen uit gehaald.  
 
Er is dit schooljaar een keuze gemaakt voor een digitaal portfolio, namelijk mijn Rapportfolio. 
Volgend schooljaar gaan we hiermee aan het werk. Dit digitaal portfolio gaat ons helpen om ons 
meer op vaardigheden te richten en niet alleen op opbrengsten.



Leerlingzorg en op-
brengsten



De leerlingzorg op schoolniveau
De zorg werd ook afgelopen jaar gemonitord door de IB-er. Begin van het schooljaar en na het 
Cito M moment zijn er groepsbesprekingen (leerkracht-IB) geweest. Zorgleerlingen werden afge-
lopen schooljaar besproken in de clustervergaderingen. Tevens zijn er 5 overleggen met het SOT 
geweest. Naast directeur, adjunct-directeur, IB-er en leerkracht sluit Annelies Verweij (Onderwijs-
advies) bij deze overleggen aan. 
Tevens krijgen we ondersteuning bij zorgvragen van Jammillah Verheij, de jeugdcoach op school. 
Zij is zeer frequent ingezet voor hulpvragen van ouders, voert kindgesprekken en heeft incidenteel 
leerkrachten ondersteund.  
Als de leerkracht een zorgvraag heeft, is naast de IB-er, de expertise van de taal/leesspecialist, 
rekenspecialist (vacature), gedragsspecialist of begaafdenspecialist ingezet. Dit schooljaar zijn de 
specialisten effectiever ingezet, zij konden vaker structureel uit geroosterd worden. Er was afge-
lopen schooljaar geen rekenspecialist, voor volgend schooljaar is de vacature voor rekenspecia-
list ingevuld. Het begaafden onderwijs is door de begaafdenspecialist duidelijker op de agenda 
gezet. 
De geboden zorg staat beschreven in zorgniveaus. Met verschillende kleurstellingen staan de 
verschillende fases van de zorg beschreven. We werken handelingsgericht. Leerkrachten kennen 
de onderwijsbehoeften en bieden instructie op verschillende niveaus aan. 
De kwaliteitskaart ‘zicht op ontwikkeling’ is ingezet om de zorg te monitoren. EDI heeft ook 
afgelopen schooljaar opnieuw op de agenda gestaan. Begin dit schooljaar is er een dagdeel EDI 
scholing verzorgd door Marcel Schmeier. Bij de groepsbezoeken vanuit het MT was er aandacht 
voor EDI. Door de lockdown is de tweede ronde groepsbezoeken niet doorgegaan. 
In de HGW stuurgroep worden de afspraken over de zorg en de administratie gemonitord. De 
HGW stuurgroep bestaat uit de IB-er, adjunct-directeur en leerkrachten uit onder/midden/boven-
bouw.  
Leerkrachten werken meer doelgericht dan voorheen, het benoemen en behalen van doelen 
op groeps- en leerlingniveau is meer in de school terug te zien. Leerkrachten werken met doe-
lenoverzichten voor rekenen, spelling en taal. 
De opbrengsten van het cito E en M moment zijn geanalyseerd en gepresenteerd in het cluster-
overleg. Ook zijn de plannen van aanpak naar aanleiding van de opbrengsten met elkaar bespro-
ken en geëvalueerd.  
Leerkrachten beschrijven halfjaarlijks de onderwijsbehoeften in het groepsoverzicht in ESIS. Ver-
taling van de opbrengsten van cito en methode toetsen zijn terug te vinden in acties in de dage-
lijkse hulpplanner. Dit kan nog effectiever en zal volgend schooljaar opnieuw op de agenda staan.  

Individueel gerichte leerlingzorg
De praktische uitvoering van de leerlingenzorg die binnen de basisondersteuning valt, vond ook 
in schooljaar 2020-2021 zoveel mogelijk in de groep plaats. In de groepen wordt handelingsge-
richt gewerkt. Dit betekent dat er in elke groep op 3 niveaus (basisgroep, subgroep 1, subgroep 
2) gewerkt wordt, daarnaast kan het voorkomen dat een kind een individuele leerlijn op een 
bepaald vakgebied heeft. Afgelopen jaar is er door de beschikbaarheid van corona subsidie een 
ondersteuner voor één dagdeel per week ingezet. Zij bood ondersteuning onder en buiten school-
tijd. Tevens is er één collega 2 dagen per week ingezet voor de incidentele ondersteuning en lees/
spellingbegeleiding op zorgniveau 3. Ook worden er 2 dagdelen vrijwilligers (oud-leerkrachten) 
ingezet, die extra ondersteuning bieden.
Blijkt de zorg ontoereikend, zijn wij als school handelingsverlegen, dan wordt er in overleg met ou-
ders bij het samenwerkingsverband preventieve ondersteuning aangevraagd. Afgelopen school-
jaar zijn er 4 preventieve ondersteuningstrajecten aangevraagd. Door de lockdown en de inzet 
van preventieve ondersteuning op afstand is er minder gebruik gemaakt van de aanvragen. 
Als blijkt dat een leerling meer nodig heeft, dan de basisondersteuning kan bieden, kan er een ar-
rangement aangevraagd worden. Afgelopen schooljaar waren er 13 arrangementen, waarvan er 
nu 2 zijn beëindigd. Eén leerling heeft een TLV voor het SO, maar gaat nu naar groep 8 met een 



overbruggingsarrangement.  Eén leerling is naar het SO verwezen en één leerling naar het SBO. 
Voor één leerling is er een medium arrangement vanuit cluster 2. Vanuit de vergoede dyslexie 
zorg krijgen 4 leerlingen een EED behandeling op of buiten onze school. 

Opbrengsten 2020-2021
Het schooljaar 2020-2021 is in alle opzichten een bijzonder jaar geweest. Door de lockdown was 
het cito M moment verlaat. De periode tot het E moment is hierdoor korter geweest. Sociaal/
emotioneel welbevinden heeft bij ons net als vorig schooljaar hoog op de agenda gestaan.  
We hebben ons bij het analyseren van de opbrengsten vooral gefocust op de Cito M-toetsen. We 
hebben de opbrengsten van de M toetsen voor en na COVID  in beeld gebracht. 
We analyseren de cito M toetsen voor Begrijpend Lezen, Rekenen en Wiskunde, Spelling en Tech-
nisch Lezen op basis van het schooldoel 70% I t/m III scores en het behalen van de eigen norm 
(schoolnorm) in vaardigheidsscore.  Leerkrachten hebben een presentatie van de opbrengsten 
van hun groep in het clusteroverleg gegeven. Het MT sluit bij deze presentaties aan. 
Een gedetailleerde analyse is voor intern gebruik terug te vinden in onderstaande documenten:
Analyse M-toetsen begrijpend lezen
Analyse M-toetsen rekenen
Analyse M-toetsen spelling
Analyse M-toetsen technisch lezen

Analyses per vakgebied
Conclusies Analyse Cito M moment schooljaar 2020-2021 en Analyse M toetsen voor en na Covid 
19
 
Begrijpend lezen groepen 4 t/m 8:  
Analyse cito M moment 2020-2021: 
• 50% van de groepen behaalt de eigen norm (minimale vaardigheidsscore per groep). De groe-

pen 5b, 6b, 7b, 8a en 8b behalen de eigen norm niet. De groepen 8 scoren onder het landelijk 
gemiddelde. 

• 30% van de groepen behaalt de schoolnorm (70% I t/m III scores). De groepen 5a, 5b, 6b, 7a, 
7b, 8a, 8b behalen de schoolnorm niet. 

Analyse M toetsen voor en na Covid-19:  
Op het gebied van begrijpend lezen blijven er uitdagingen liggen bij groep 5, 7 en 8. Er is in die 
groepen sprake van te weinig vaardigheidsgroei en een negatieve verschuiving van percentages 
leerlingen in I, II, III, IV en V. Als je wat specifieker inzoomt, blijkt dat vooral de groepen 5B, 7B, 8A 
en 8B minder hebben gepresteerd dan zou mogen verwacht. Het is lastig aan te geven of dit te 
maken heeft met Covid-19.  
 
Rekenen en wiskunde groepen 3 t/m 8: 
 Analyse cito M moment 2020-2021: 
• 75% van de groepen behaalt de eigen norm (minimale vaardigheidsscore per groep). De groe-

pen 3b, 6b en 8b behalen de eigen norm niet. Voor de groepen 7 is de eigen norm nog niet 
bepaald, deze groepen scoren net boven het landelijk gemiddelde. 

• 58% van de groepen behaalt de schoolnorm (70% I t/m III scores). De groepen 3b, 4a, 7a, 7b 
en 8b behalen de schoolnorm niet. 

Analyse M toetsen voor en na Covid-19:  
Op het gebied van Rekenen en Wiskunde zijn er op schoolniveau geen achterstanden zichtbaar 
als we de periode voor covid-19 en na covid-19 met elkaar vergelijken. Op groepsniveau valt op 
dat er op dat er in de groepen 4 en 6 verschillen zijn tussen de a en b groepen. 
 
Spelling groepen 3 t/m 8:  
Analyse cito M moment 2020-2021: 



• 50% van de groepen behaalt de eigen norm (minimale vaardigheidsscore per groep). De groe-
pen 3a, 3b, 4b, 5a, 7a, 7b behalen de eigen norm niet. Voor de groepen 7 is de eigen norm nog 
niet bepaald, deze groepen scoren onder het landelijk gemiddelde. 

• 50% van de groepen behaalt de schoolnorm (70% I t/m III scores). De groepen 4b, 5b, 6b, 7a, 
7b en 8a behalen de schoolnorm niet. 

Analyse M toetsen voor en na Covid-19:  
Op het gebied van spelling liggen er wat uitdagingen bij groep 7 en 8. Er is in die groepen sprake 
van te weinig vaardigheidsgroei en een negatieve verschuiving van percentages leerlingen in I, II, 
III, IV en V. Ook bij enkele andere groepen (4B, 5B en 7A) is wat werk te doen. Het is lastig aan te 
geven of dit te maken heeft met Covid-19. Wat verder opvalt, is dat de A-groepen over het alge-
meen beter presteren dan de B-groepen. 
 
Technisch lezen groepen 4 t/m 8:  
Analyse cito M moment 2020-2021: 
• 80% van de groepen behaalt de eigen norm (minimale vaardigheidsscore per groep). De groe-

pen 4b, 7b behalen de eigen norm niet.  
• 60% van de groepen behaalt de schoolnorm (70% I t/m III scores). De groepen 4a, 4b, 5a, 7b 

behalen de schoolnorm niet. 
Analyse M toetsen voor en na Covid-19:  
De opbrengsten van de groepen 4 hebben het meest hinder ondervonden van de Covid-19 pe-
riode. Vorig schooljaar in groep 3 hebben deze kinderen tijdens het aanvankelijk lezen  een pe-
riode van thuisonderwijs gehad. Er is online lesgegeven bij het aanleren van de nieuwe klanken 
en letters. Dat is duidelijk niet voor elke kind optimaal geweest. Met deze achterstand gingen ze 
naar groep 4 waar ze voor de tweede keer een periode van thuisonderwijs kregen. De basis voor 
het technisch lezen wordt gelegd in groep 3 en groep 4. In beide groepen hebben deze kinderen 
hinder ondervonden van de Covid-19 periodes. 
 
Acties die op schoolniveau ingezet zijn:  
• Groepen met onvoldoende scores hebben een Plan van Aanpak gemaakt, deze worden op 

het E moment geëvalueerd. 
• De taal/spellingcoördinator heeft een kwaliteitskaart voor het spellingonderwijs gemaakt en 

heeft groepsbezoeken gedaan.  
• Volgend schooljaar staat de aanpak van begrijpend lezen op de agenda. De taal/leescoördi-

nator maakt een kwaliteitskaart en doet groepsbezoeken. 
• Ingeschreven voor het Project Goed worden Goed blijven + 



DIA Eindtoets
Dit schooljaar zijn we voor het eerst gestart met de DIA Eindtoets in plaats van de Cito Eind-
toets.

De score op de DIA Eindtoets laat zien, dat wij met taalverzorging en rekenen op 2F/1S onder het 
landelijk gemiddelde scoren. Er zijn schoolambities vastgesteld.



Domeinscores*

*De domeinscores zijn verdeeld in “punten”. Leerlingen kunnen tussen de 40 en de 80 scoren. 
 Scoort een leerling op getallen dus 43, is dit een vrij lage score. 80 is dit dus de hoogst haalbare 
score. 
 
De domeinscores lijken onvoldoende te passen bij onze leerlingpopulatie. Dit wordt volgend 
schooljaar in het traject GWGB+ meegenomen. 



Relaties, Evaluatie en 
Conclusies



Relaties, intern en extern
De belangrijkste partner binnen onze school zijn de ouders. Ouders helpen bij tal van activiteiten 
en zijn actief in MR en OR. In dit bijzondere jaar waar de scholen van eind december tot midden 
februari gesloten waren hebben alle ouders hun kinderen thuis geholpen met onderwijs. Om ou-
ders te bedanken hebben zij in die thuiswerkperiode een attentie thuisgekregen en aan het einde 
van het schooljaar een Pius-pen. 
De MR is via teams een aantal keren extra bij elkaar gekomen om het corona-protocol te bespre-
ken, met belangrijkste aandachtspunten de schooltijden en het halen en brengen en de overblijf. 
Ook het bestuur van de OR is hierbij betrokken geweest.
Er zijn geen klachten geweest op schoolniveau, bestuursniveau of op het niveau van de formele 
klachtencommissie.
In januari 2020 is schoolmaatschappelijk werk vervangen door de JOSser. (Jeugd Coach Op 
School). De Intern Begeleider heeft veel contact met onze JOSser, en de jeugdcoach is 2 dagde-
len per week op school. Eén dagdeel op de Goudwinde en één dagdeel op de Noorderparklaan.
We hebben een eigen overblijforganisatie via onze ouderraad. Verder hebben we voor- en na-
schoolse opvang door BSO Zus en Zo in ons gebouw. We werken ook samen met andere BSO’s in 
de buurt. Ook hebben we onze eigen peuterspeelzaal: Madelief.

Zelfevaluatie en conclusies
Schooljaar 2020-2021 was het tweede jaar van het nieuwe vierjarige schoolplan De belangrijkste 
doelen waren:

• Projectmatig werken – uitvoering en borging
• EDI- 100% EDI-proof werken, differentiatie en borging
• Vakspecialisten en kwaliteitskaarten- een inhoudelijke kwaliteitsslag maken in de PCDA-cy-

clus
• Begaafdenonderwijs- de volgende stap zetten in ons begaafdenbeleid: het opstarten van de 

plusklas.
• Zicht op ontwikkeling (structuur aanpassen van de clustervergaderingen, werken met de da-

gelijkse hulpplanner, het aanpassen van ons schoolondersteuningsprofiel)

Deze doelen zijn grotendeels behaald, al zijn we er twee maanden tussenuit geweest doordat de 
scholen sloten als corona-maatregel.  Het projectmatig werken is nog niet voldoende uit de verf 
gekomen, onder andere doordat we in bubbels moesten werken en we dus niet groepsdoorbro-
ken konden werken. Het projectmatig werken zal ook het komende schooljaar nog verder uitge-
werkt worden. De doelen die we willen behalen zijn geformuleerd, 
Verder zijn tal van activiteiten, van het opleveren van de schoolgids tot het uitgooien van onze 
groepers 8, met succes afgerond. Een aantal zaken kon dit schooljaar niet doorgaan, waaronder 
het schoolreisje en het kamp van groep 8. Gelukkig hebben we toch een aantal leuke alternatie-
ven kunnen organiseren en is de musical in aangepaste vorm wel doorgegaan, waarbij de leerlin-
gen de musical twee keer opvoerden voor steeds de helft van de ouders, met daartussen in een 
pannenkoeken-diner!
Het team werd begin juni getroffen door het plotselinge overlijden van onze vakleerkracht, te-
vens moeder van twee kinderen van onze school. Een schokkende gebeurtenis die de laatste 6 
weken van dit schooljaar hebben overschaduwd en wat langere tijd een rol zal spelen binnen ons 
team en de school. De begeleiding en verwerking kosten tijd en die tijd hebben we ook genomen, 
waardoor andere zaken zoals het po-raad traject zijn doorgeschoven naar volgend schooljaar.



Tot Slot
Het jaarplan voor 2021-2022 is in concept klaar en wordt door de MR in de eerste vergadering 
van het nieuwe schooljaar, op 6 september 2021, vastgesteld. De te behalen doelen waren al 
geformuleerd in het schoolplan, en hiermee liggen we nog steeds op koers. De volgende punten 
staan volgend jaar centraal:

• Projectmatig werken
• Mijn rapportfolio
• Po raad begeleiding: opbrengsten verhogen
• Implementeren nieuwe SOVA-methode


