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Inleiding

De Pius X is in beweging! Met de hashtag #PiusXinbeweging 
profileren wij ons met tal van leuke activiteiten op social me-
dia. De beweging staat zowel voor ontwikkeling, als letterlijk 
bewegend leren en bewegingsonderwijs en alle bewegingen die 
we maken met elkaar.  In dit jaarverslag kunt u lezen waar al 
deze beweging toe leidt. 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 medezeggen-
schapsraad, de ouders, het College van bestuur en eventueel 
naar overige relaties. Door middel van een beschrijving op ver-
schillende terreinen wordt er een evaluatieve 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!
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Leerlingen
De Pius X staat in de wijk bekend als een goede, transparante, betrouwbare en vooruitstreven-
de school. We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Hierdoor is ons leerlingenaan-
tal de laatste jaren gestegen in plaats van gedaald, zoals de prognoses voorspelden. Op het 
moment van het schrijven van dit schooljaarverslag, in juni 2022, zitten er 423 leerlingen op de 
Pius X. Zoveel hebben er nog nooit op school gezeten. Onze groepen 8 gaan de school verlaten 
en daarmee verdwijnen 48 leerlingen. Afgelopen 1 oktober hadden we 382 leerlingen. We ver-
wachten op 1 oktober 2022 386 leerlingen en zullen in schooljaar 2021-2022 eindigen op 425 
leerlingen. Een heel lichte groei dus. Ons doel is om het leerlingenaantal stabiel te houden rond 
de 430 leerlingen en 17 groepen.

Instroom

Over het algemeen stromen de leerlingen op de Pius X in als ze vier jaar worden. Normaalge-
sproken 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 basis-
school gezeten hebben komen in ‘procedure’. Dit betekent dat ze niet zomaar worden aangeno-
men, maar dat zorgvuldig bekeken wordt of de leerling binnen één van onze groepen past.

Uitstroom

De afgelopen 3 jaar stroomt ruim 50% van onze leerlingen uit naar HAVO en/of VWO. (Lande-
lijk 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 aangetoon-
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de beperkte vermogens en specifieke onderwijsbehoeften zijn vrijwel altijd op de Pius X geble-
ven. Door de goed georganiseerde en gecoördineerde zorg kunnen wij deze leerlingen onder-
steuning 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.

In de loop van het schooljaar zijn er 5 gezinnen vertrokken naar een andere school in verband 
met een verhuizing, in totaal gaat het om 7 leerlingen.
Einde schooljaar 2021-2022 zijn er 48 schoolverlaters. Volgend schooljaar starten we weer met 
17 groepen. Er zullen 46 leerlingen doorstromen naar de groepen 3. De kleutergroepen starten 
met gemiddelde van 22 leerlingen per groep en zullen eindigen met gemiddeld 26 leerlingen per 
groep.
Ons streven is om de school in een stabiele situatie van 17 groepen te houden: 5 kleutergroepen 
en daarna alle jaargroepen dubbel en rond de 24 a 28 leerlingen. Dit betekent dat we gaan 
proberen door positieve PR en naamsbekendheid jaarlijks tussen de 50 en 60 kleuters te wer-
ven en zo uiteindelijk steeds op twee groepen 3 uit te komen, 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 38 perso-
neelsleden. 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 3 mannen werkzaam op de Pius X. Volgend schooljaar wordt dit uitgebreid met 1 nieuwe 
jonge mannelijke collega.
De Pius X werkt met een MT (managementteam) wat tot afgelopen schooljaar bestond uit de 
directeur, de adjunct-directeur en de Intern begeleider.  Daaronder functioneren vier cluster-
coördinatoren. Het MT vergadert 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 taalleesexpert, een rekenexpert en een gedragsspecialist, een digicoach (ICT-specialist) en 
een begaafdenspecialist. De L11-leerkrachten (lees: specialisten) maken hun eigen jaarplan en 
jaarverslag. Het jaarverslag van de specialisten kunt u verderop in dit jaarverslag lezen. Verder 
heeft iedere leerkracht de coördinatie over een bepaald vakgebied. Dit kan een groot gebied 
zijn, zoals rekenen, maar ook een kleiner gebied zoals verkeer.
De ICT-specialist en tevens adjunct-directeur nam afgelopen 1 januari afscheid van de Pius 
X omdat hij een andere uitdaging heeft gevonden. Gelukkig kon de vacature intern opgelost 
worden en is er inmiddels een nieuwe adjunct aan het werk. Wel is de functie van ICT-specialist 
nog vacant en ook nog niet ingevuld voor volgend schooljaar. De werkgroep ICT verdeelt geza-
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Onderwijs
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menlijk de taken.
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 
werkvergaderingen zijn (bijv. Samen onderwijs maken, een project voorbereiden). De team-
vergaderingen hebben een meer beleidsmatig karakter waarbij kwaliteitsverbetering centraal 
staat. Afgelopen jaar hebben we niet veel teamvergaderingen gehad maar wel veel cluster-
vergaderingen. Dit gaan we volgend jaar zo houden. Volgend jaar hebben we 5 gezamenlijke 
studiedagen en 2x een teamvergadering met het hele team.

Taal
De opbrengsten van de Cito Eindtoetsen Begrijpend lezen, Technisch lezen en Spelling van 
2020-2021 zijn geanalyseerd aan het begin van het schooljaar. Naar aanleiding van deze ana-
lyses zijn er de nodige acties uitgevoerd.
Er zijn PI-dictees afgenomen bij de zwakke spellers van groep 7 om de hiaten in beeld te bren-
gen en hierop actie te kunnen ondernemen.
De opbrengsten van de Cito Midden toetsen van BL, TL en SP van 2021-2022 zijn geanalyseerd 
halverwege dit schooljaar. De nodige acties zijn weer uitgevoerd.
De leescoördinator heeft handelingsplannen gemaakt voor leerlingen met een vermoeden van 
dyslexie. Deze handelingsplannen waren nodig om een leesdossier te vormen. Er is Remedial 
Teaching op ondersteuningsniveau 3 geregeld en uitgevoerd door de leescoördinator bij deze 
leerlingen. Dit schooljaar hebben we 3 leesdossiers opgestuurd naar dyslexiezorgaanbieders 
voor verder onderzoek en eventuele behandeling.
De taalcoördinator heeft lesobservaties gedaan in verschillende groepen om te kijken naar het 
spellingonderwijs. Er zijn tips gegeven aan leerkrachten en plannen gemaakt voor individuele 
leerlingen. 
Voor de groepen 4, 5 en 6 zijn er nieuwe AVI-boekjes en samen-leesboekjes aangeschaft. Door 
de coronaperiodes in de afgelopen twee jaren heeft het leesniveau van deze groepen de mees-
te schade opgelopen. Er was behoefte aan extra leesboekjes.
Er waren dit schooljaar drie bijeenkomsten voor alle taal/leescoördinatoren binnen de Laurenti-
usstichting geregeld. Daar zijn o.a. zaken besproken als het nieuwe dyslexieprotocol 3.0 en EDI 
in de taalles.
De schoolbieb kon dit schooljaar gelukkig goed opstarten. De kinderen konden na de coronatijd 
gelukkig weer hun boeken ruilen. De bieb is zowel op de Noorderparklaan als op Goudwinde 
aangevuld met nieuwe boeken. Dat was best hard nodig, vanwege de eerdere verdeling van de 
schoolbieb over de twee locaties.
Via Social Schools is het belang van ‘boekjes lezen in de vakantie’ onder de aandacht gebracht 
voor de meivakantie en voor de zomervakantie.
Dit schooljaar is er een werkgroep opgericht voor het oriënteren op een nieuwe methode voor 
geïntegreerd technisch lezen en begrijpend lezen. We hebben de drie nieuwste methodes on-
derzocht. Uiteindelijk is er gekozen voor Atlantis. Dus volgend schooljaar gaan we met deze 
geïntegreerde methode werken.

Rekenen 
Dit schooljaar zijn we begonnen met de nieuwe rekencoördinator. In het begin van het jaar 
vooral geïnventariseerd wat er al is en wat er dan nog moet gebeuren. Hierbij zijn de rekenkas-
ten op beide locaties heringedeeld en compleet gemaakt.
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De analyse is gemaakt van de E-Cito opbrengsten van vorig schooljaar. Vanuit hier zijn plan 
van aanpakken gemaakt door de leerkrachten om de opbrengsten op het M-moment te verho-
gen.

Er is een document gemaakt waarin het aanbod voor de LWOO-leerlingen is genoteerd, hierbij 
gebruiken we voor rekenen de nieuwe methode Rekenroute. Hier zijn een aantal leerlingen in 
groep 8 dit jaar mee gestart. Ook is er een document gemaakt waarin het aanbod voor reken-
sterke en rekenzwakke leerlingen is genoteerd. Hier kunnen alle leerkrachten bekijken wat ze 
deze leerlingen extra kunnen aanbieden.

We werken dit jaar voor het 2de jaar met de nieuwe versie van WIG. Eind vorig jaar is gebleken 
dat een hoop klassen de methode dat schooljaar niet konden afmaken, ook wegens corona. 
Daardoor zijn we aan het begin van dit schooljaar aangepast van start gegaan. Alle doelen en 
materialen zijn bij de leerkrachten terecht gekomen en ingehaald. 
In de loop van het jaar is er een evaluatie geweest van de methode. Hier is een analyse van 
gemaakt en teruggekoppeld naar het team. In die terugkoppeling zijn er tips gegeven om op de 
juiste (EDI-)manier deze methode te gebruiken.

Tijdens de eerste studiedag is er informatie gedeeld over verdiepende instructie voor rekenster-
ke leerlingen en het belang van het automatiseren. Er is vooral het laatste half jaar veel nadruk 
geweest op het automatiseren.

De analyse is gemaakt van de M-Cito opbrengsten. Vanuit hier zijn plan van aanpakken ge-
maakt door de leerkrachten om de opbrengsten op het E-moment te verhogen. Er is extra 
gekeken naar de groepen die de vorige periode ook al een plan van aanpak hadden gemaakt 
en dit niet voldoende had geholpen. Hier zijn aanpassingen in gemaakt.

De rekencoördinator heeft lesobservaties gedaan in verschillende groepen om te kijken naar de 
rekenlessen, hieruit zijn bruikbare tips gegeven aan de leerkrachten.
Er waren dit schooljaar twee bijeenkomsten voor alle rekencoördinatoren binnen de Lauren-
tiusstichting geregeld. Daar zijn o.a. zaken besproken als het ERWD-protocol, Bareka en Met 
Sprongen Vooruit.
De Eindtoets is geanalyseerd en hieruit is gebleken dat er veel aan het rekenonderwijs gedaan 
moet worden bij ons op school. De conclusie is dat er veel meer nadruk gelegd moet worden op 
de basisbewerkingen en het automatiseren.
Aan het einde van het schooljaar is er een proeflicentie voor Bareka. Een digitaal programma 
waarin de basisbewerkingen van de leerlingen in beeld komen en ze met de hiaten kunnen 
oefenen. Vanaf volgend schooljaar gaan we in alle klassen hiermee werken en zal Rekensprint 
Online hieraan toegevoegd worden om zo de basisbewerkingen bij rekenzwakke leerlingen te 
verbeteren.

Gedrag
Dit schooljaar is, zoals ieder 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. 
We zijn dit schooljaar gestart met een nieuwe methode voor sociaal emotioneel leren; Kwink. 
Kwink werkt met de vijf bewezen gedragscompetenties, bevat burgerschap en mediawijsheid 
en richt zich op een sociaal veilige groep. Deze SEL-methode is inmiddels geïntegreerd in het 
lesprogramma op de Pius.
Tot aan de herfstvakantie zijn de groepsleerkrachten actief bezig geweest met de groepsvor-
ming volgens de fases van Tuckman (de Gouden Weken). Gedurende het hele schooljaar zijn er 
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lessen SoVa (Sociale Vaardigheden) aangeboden. 
Iedere leerkracht heeft individuele kindgesprekken en ontwikkelgesprekken gevoerd met leerlin-
gen en ouders. 
In november en in juni is de SCOL-vragenlijst afgenomen. De resultaten hiervan zijn door de 
gedragscoördinator geanalyseerd en opvallendheden zijn besproken door de gedragscoördina-
tor en de betreffende groepsleerkracht. Waar nodig werd het handelingsplan voor de betreffen-
de leerling aangepast of aangevuld. Uit de totale SCOL-resultaten bleek dat alle leerlingen en 
groepen de 75%-norm heeft behaald. 
Dit schooljaar heeft het team kennisgemaakt met het programma Breinhelden waarin de exe-
cutieve functies centraal staan. Vanaf het volgende schooljaar zullen we schoolbreed met dit 
programma gaan werken. 
De gedragscoördinator heeft de verdiepingstraining van Rots en Water gevolgd. In twee groe-
pen zijn Rots en Watertrainingen aangeboden om de weerbaarheid en het welbevinden van de 
leerlingen te vergroten. 
Ook heeft de gedragscoördinator verschillende kindgesprekken gevoerd met kinderen waar 
extra aandacht op SEL nodig was. 
Nog niet afgerond is het aanpassen van het gedragsprotocol van de Pius. Deze taak gaat mee 
naar het nieuwe schooljaar.

ICT
Dit schooljaar zijn wij begonnen met een ICT werkgroep i.p.v. één ICT coördinator. Als eerst 
hebben wij het stukje Gynzy verder opgepakt. We hebben samen gekeken naar hoe Gynzy in de 
klas wordt gebruikt en hoe we hierin een doorgaande lijn kunnen creëren. Samen hebben we 
hierover afspraken gemaakt en deze gecommuniceerd naar het team. 
Daarnaast zijn dit schooljaar veel Ipads aangeschaft. Deze Ipads hebben een speciaal be-
heer erop geinstalleerd. Wij hebben uitleg gehad over het gebruik van dit beheer en kunnen de 
Ipads installeren. Wij kunnen de vormgeving van de Ipads aanpassen naar de wensen van de 
leerkracht. Tijdens het schooljaar hebben wij veel apps geinstalleerd of andere zaken m.b.t. de 
Ipads geregeld. De werkgroep heeft de overdracht van het beheer van de website gekregen. 
We hebben dit schooljaar meteen wat aanpassingen kunnen doen. Verder hebben we de eerste 
stappen gezet naar een ICT leerlijn. Hierbij hebben we in de clusters besproken wat wij belang-
rijk vinden voor in de ICT leerlijn. Deze ICT leerlijn is bijna af en wordt volgend jaar verder opge-
pakt.
Volgend schooljaar gaan we dus verder met de ICT leerlijn. Hier komt nog bij dat we de sociale 
medialijn oppakken voor de groepen 6,7 en 8.

Begaafdheid
We proberen iedere leerling tegemoet te komen in zijn of haar onderwijsbehoeften. Dit geldt 
ook voor de meer begaafde leerling. Waar mogelijk proberen we lessen te verrijken met de ho-
gere denk-orde vragen (taxonomie van Bloom).
Bij signalering/een vermoeden van hoogbegaafdheid volgen we het protocol, omschreven in 
het beleidsstuk ‘beleid hoogbegaafden Pius X’. Dit document is te vinden op SharePoint onder 
zorg-> specialist hoogbegaafden->beleid hoogbegaafden Pius X’. 
In de groepen 1 en 2 spreken we van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Vanaf groep 
3 spreken we over schoolslimme (excellente) en wereldwijze (hoog)begaafde leerlingen. In onze 
visie hanteren we schoolslimme én wereldwijze kinderen als één doelgroep, (hoog)begaafden.
Kinderen die niet voldoende uitdaging krijgen in de klas kunnen in aanmerking komen voor 
een plaats in de Exploratuin. In de Exploratuin wordt groepsdoorbroken gewerkt. Er is ruimte 
voor eigen initiatieven van de leerlingen. Daarnaast wordt er een beroep gedaan op allerlei 
(21e eeuwse) vaardigheden. Leerlingen worden in de Exploratuin extra uitgedaagd om out of 
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the box te denken en niet alleen met hun talenten aan de slag te gaan, maar ook uit hun com-
fort-zone te komen. Iedere vrijdag is er Exploratuin voor de groepen (3)-4-5 en 6-7-8.
De begaafdenspecialist is dit jaar bezig geweest met het controleren en op peil houden van het 
aanbod. Het beleid is vastgesteld met behulp van het management en het team. De commu-
nicatielijnen ouders – leerling – leerkracht – Exploratuin leerkracht – overige specialisten zijn 
vastgesteld. Tenslotte zijn er een aantal netwerkbijeenkomsten geweest om zo kennis en erva-
ringen te bundelen. De begaafdenspecialist heeft de opleiding ECHA Practitioner in december 
afgerond.
Aandachtspunten voor 2022-2023 zijn zoals ieder jaar het goed in beeld krijgen van de meerbe-
gaafde leerlingen en controleren of zij in de klas door de eigen leerkracht voldoende worden uit-
gedaagd. Daarnaast is een speerpunt het in gesprek blijven met het team en hen proberen te 
stimuleren zelfstandig passende en lange termijn oplossingen te bedenken. Het aanbod moet 
vernieuwend en stimulerend blijven. Het bezoeken van de netwerkbijeenkomsten is belangrijk 
om te sparren met collega’s en om nieuwe ideeën op te doen. Een stap voor komend jaar is het 
borgen van het gemaakte beleid en van de gemaakte afspraken omtrent de communicatie. In 
het verlengde daarvan staat de kwaliteit. Dat is het speerpunt.

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 
afgelopen schooljaar besproken in de clustervergaderingen. Tevens zijn er 5 overleggen met het 
SOT (SchoolOndersteuningsTeam) geweest. Naast directeur, adjunct-directeur, IB-er en leer-
kracht sluit Annelies Verweij (1801, onze schoolbegeleidingsdienst) bij deze overleggen aan. 
Tevens krijgen we ondersteuning bij zorgvragen van Karin Thomassen, de jeugdcoach op school. 
Zij is zeer frequent ingezet voor hulpvragen van ouders, voert kindgesprekken en heeft inciden-
teel leerkrachten ondersteund.  
Als de leerkracht een zorgvraag heeft, is naast de IB-er, de expertise van de taal/leesspecialist, 
rekenspecialist, gedragsspecialist of begaafdenspecialist ingezet. Dit schooljaar zijn de specia-
listen effectiever ingezet, omdat er meer tijd beschikbaar was. Het begaafdenonderwijs 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 opgenomen in onze zorgkalender. Vanuit het project 
Goed Worden Goed Blijven + heeft EDI op de agenda gestaan. Er zijn groepsbezoeken gedaan 
door Tijn Nuyens en het MT. Er is collegiale consultatie ingezet. 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/bovenbouw.  
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 en spelling. 
De opbrengsten van het cito E en M moment zijn geanalyseerd en gepresenteerd in het clus-
teroverleg. Ook zijn de plannen van aanpak naar aanleiding van de opbrengsten met elkaar 
besproken en geëvalueerd.  
Leerkrachten beschrijven halfjaarlijks de onderwijsbehoeften in het groepsoverzicht in ESIS. 
Vertaling van de opbrengsten van cito en methode toetsen zijn terug te vinden in acties in de 
dagelijkse hulpplanner. Dit kan nog effectiever en zal volgend schooljaar opnieuw op de agenda 
van staan.
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Individueel gerichte leerlingzorg
De praktische uitvoering van de leerlingenzorg die binnen de basisondersteuning valt, vond ook 
in schooljaar 2021-2022 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. Vanuit NPO gelden is de gedragscoördinator extra ingezet. Zij heeft 
een bijdrage geleverd aan het delen van kennis over executieve functies.  Ook is in groepen 
ingezet op het groepsklimaat en/of ondersteuning van individuele leerlingen. Tevens is er één 
collega 2 dagen per week ingezet voor de incidentele ondersteuning en lees/spellingbegeleiding 
op zorgniveau 3. Ook worden er 4 dagdelen vrijwilligers (oud-leerkrachten) ingezet, die extra 
ondersteuning bieden.
Blijkt de zorg ontoereikend, zijn wij als school handelingsverlegen, dan wordt er in overleg met 
ouders bij het samenwerkingsverband preventieve ondersteuning aangevraagd. Afgelopen 
schooljaar zijn er 4 preventieve ondersteuningstrajecten aangevraagd. 
Als blijkt dat een leerling meer nodig heeft, dan de basisondersteuning kan bieden, kan er een 
arrangement aangevraagd worden. Op dit moment zijn er 8 arrangementen. 
Vanuit de vergoede dyslexie zorg krijgen 4 leerlingen een EED behandeling op of buiten onze 
school. 

Opbrengsten 2021-2022
Na het cito M en E moment analyseren leerkrachten de opbrengsten. Tijdens de studiedag op 
16-3-2022 hebben de leerkrachten in het cluster een presentatie gegeven van hun analyse. De 
opbrengsten van het E moment presenteren leerkrachten aan elkaar tijdens de groepsover-
dracht.
Op het moment dat het schooldoel niet behaald wordt, maakt de leerkracht een Plan van Aan-
pak. Het schooldoel is 70% I t/m III scores en het behalen van de eigen norm in vaardigheids-
score.
Op schoolniveau analyseren de specialisten in samenwerking met de IB-er de opbrengsten. Tij-
dens een opbrengstenvergadering delen de specialisten de opbrengsten op schoolniveau met 
het MT. 
In onderstaande documenten is een gedetailleerde analyse van de opbrengsten op school-
niveau terug te vinden. Deze documenten zijn eerder met het bestuur gedeeld.
Opbrengsten BL 2122 M moment
Opbrengsten RW M moment 2122
Opbrengsten SP M moment 2122
Opbrengsten TL M moment 2122

Analyses per vakgebied
In het jaarverslag vergelijken we de opbrengsten van het M moment met het M moment van 
het voorgaande schooljaar. Uit de analyse op schoolniveau kunnen de volgende conclusies ge-
trokken worden:

Begrijpend lezen groepen 4 t/m 8:   
Analyse cito M moment 2021-2022:  
• 60% van de groepen behaalt de eigen norm (minimale vaardigheidsscore per groep). De 

groepen 5a, 6b, 8a, 8b behalen de eigen norm niet. De groepen 5a, 6b, 8a en 8b scoren 
onder het landelijk gemiddelde.  Op het M moment in 2020-2021 behaalde 50% de eigen 
norm.

• 70% van de groepen behaalt de schoolnorm (70% I t/m III scores). De groepen 5a, 6b, 8a be-
halen de schoolnorm niet.  Op het M moment in 2020-2021 behaalde 30% de schoolnorm.
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• De groepen 5a, 6b en 8a hebben een Plan van Aanpak gemaakt.
  
Rekenen en wiskunde groepen 3 t/m 8:  
 Analyse cito M moment 2021-2022:  
• 60% van de groepen behaalt de eigen norm (minimale vaardigheidsscore per groep). De 

groepen 3a, 5a, 5b, 6b, 7b, 8a behalen de eigen norm niet. Voor de groepen 7 en 8 is de eigen 
norm nog niet bepaald. De groepen 7b, 8a en 8b scoren onder het landelijk gemiddelde.  Po-
sitief is dat de groepen 3 en 4 nu boven het LG en de EN zitten. Op het M moment in 2020-
2021 behaalde 75% de eigen norm.

• 42% van de groepen behaalt de schoolnorm (70% I t/m III scores). De groepen 3a, 5a, 5b, 6b, 
7b, 8a, 8b behalen de schoolnorm niet. Op het M moment in 2020-2021 behaalde 58% de 
schoolnorm.

• De groepen 3a, 5a, 5b, 6b, 7b, 8a en 8b hebben een Plan van Aanpak gemaakt.
  
Spelling groepen 3 t/m 8:   
Analyse cito M moment 2021-2022:  
• 67% van de groepen behaalt de eigen norm (minimale vaardigheidsscore per groep). De 

groepen 5b, 6b, 8a, 8b behalen de eigen norm niet. Voor de groepen 7 is de eigen norm niet 
bepaald, zij scoren boven het landelijk gemiddelde. Voor de groepen 8 is de eigen norm nog 
niet bepaald, deze groepen scoren onder het landelijk gemiddelde.  Op het M moment in 
2020-2021 behaalde 50% de eigen norm. 

• 50% van de groepen behaalt de schoolnorm (70% I t/m III scores). De groepen 5a, 5b, 6b, 7b, 
8a en 8b behalen de schoolnorm niet.  Op het M moment in 2020-2021 behaalde ook 50% 
de schoolnorm. 

• De groepen 5a, 5b, 6b, 8a en 8b hebben een Plan van Aanpak gemaakt.

Technisch lezen groepen 4 t/m 8:   
Analyse cito M moment 2020-2021:  
• 58% van de groepen behaalt de eigen norm (minimale vaardigheidsscore per groep). De 

groepen 3a, 5a, 5b, 8a en 8b behalen de eigen norm niet. De groepen 3a, 5a scoren onder 
het landelijk gemiddelde.  Op het M moment in 2020-2021 behaalde 80% de eigen norm.

• 83% van de groepen behaalt de schoolnorm (70% I t/m III scores). De groepen 3a en 5b be-
halen de schoolnorm niet.  Op het M moment in 2020-2021 behaalde 60% de schoolnorm.

• Groep 3a en 5b hebben een Plan van Aanpak gemaakt. 
  
Acties die op schoolniveau ingezet zijn:   
• Deelname project Goed worden Goed blijven + in samenwerking met de Tijn Nuyens. Met 

als speerpunten: EDI en de lat hoger leggen.
• De specialisten hebben een duidelijke rol binnen school gekregen. De spellingspecialist is een 

groot deel van het jaar met verlof geweest. Zij heeft vorig schooljaar een aantal belangrijke 
interventies ingezet (gebruik stappenplan, groepsbezoeken, etc.). 

• De aanpak/het aanbod beschrijven in een kwaliteitskaart (nog niet voor alle vakken).
• Inzet scholing over het rekenaanbod tijdens de studiedag.
• De inzet/invloed van feedback is opnieuw op de agenda gezet.
• Groepsbezoeken door Tijn Nuyens en MT. Inzet van collegiale consultatie met betrekking tot 

EDI.
• Leerkrachten hebben in samenspraak met de specialisten een Plan van Aanpak gemaakt.
• Op dit moment oriënteren we ons op een nieuwe methode voor technisch lezen in combina-

tie met begrijpend lezen.
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Conclusies:
• Met begrijpend lezen zien we een groei.
• Met rekenen en wiskunde behalen we onze schoolnorm niet. Ten opzichte van het M mo-

ment in 2020-2021 zien we zelfs een lichte daling.
• Met spelling zien we een lichte groei. 
• Met technisch lezen zien we nog onvoldoende groei. We behalen de schoolnorm 70% I t/m 

III scores, maar de eigen norm (minimale vaardigheidsscore per groep) behalen nog te veel 
groepen niet.

Opvallende groepen met betrekking tot de opbrengsten:
• In beide groepen 5 zit er zorg. Deze groepen hebben het meest hinder ondervonden van 

de Covid-19 periode. In groep 3 tijdens het aanvankelijk leesproces hebben zij geruime tijd 
thuisonderwijs gevolgd. In groep 4 en in groep 5 is er veel ingezet op het technisch lezen. 
Toch zien we daar nog onvoldoende opbrengst van. In groep 5a was de vaste leerkracht 
afwezig tijdens de toetsperiode.

• In groep 5b zit een groep leerlingen die zwak is met lezen, 3 leerlingen met dyslexie. 2 leerlin-
gen hebben een grote zorgvraag met betrekking tot gedrag. In deze groep staat een star-
tende leerkracht.

• In groep 6b zien we met name een achteruitgang met Rekenen-wiskunde. Het groepskli-
maat in deze groep vraagt wat meer zorg. Hier wordt komende periode en volgend school-
jaar een interventie op ingezet (Rots en Watertraining).

• Groep 8a is een groep die meer zorg vraagt met betrekking tot gedrag, betrokkenheid, werk-
houding. Dit schooljaar is er ingezet op Rots en Watertraining. Er staat 3 dagen per week 
een vaste leerkracht voor de groep, op de overige dagen is er veel wisseling in personeelsbe-
zetting geweest.

DIA Eindtoets 2022
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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 haalba-
re score. 
 
Conclusie:
Op begrijpend lezen is redelijk goed gescoord. Als we naar de Cito toetsen schoolbreed kijken, 
zien we zeker vooruitgang. 
Met spelling scoren we onder het landelijk gemiddelde. Met name op 2F niveau behalen we 
onze schoolambitie niet. Er is een minimaal verschil tussen werkwoorden en niet werkwoorden. 
Als we de Cito scores schoolbreed bekijken, zien we dat de groepen 3 en 4 nu wel boven het 
schooldoel score. We hopen dat deze lijn zich doorzet en dat we gaan zien dat de acties die 
vorig jaar door de spellingcoördinator zijn uitgezet, effect gaan opleveren.
Met rekenen is het beeld minder dan gehoopt. Zowel op 1F en 1S niveau scoren we onder het 
landelijk gemiddelde en onze schoolambitie. De rekencoördinator deelt haar expertise met het 
team, komend jaar blijven de basisbewerkingen extra aandacht vragen. Er wordt ingezet op het 
intensiveren van het automatiseren en intensiveren. Ook is er Bareka aangeschaft.
Vanuit de zorg om de opbrengsten is er afgelopen schooljaar een begeleidingstraject gestart 
vanuit de PO raad. Het traject Goed Worden Goed Blijven + is ingezet onder leiding van een 
onderwijsexpert. De onderwerpen EDI en hoge verwachtingen hebben hoog op de agenda ge-
staan. Volgend schooljaar gaan we met deze onderwerpen verder.



Relaties, Evaluatie en 
Conclusies
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Relaties, intern en extern
De belangrijkste partner binnen onze school zijn de ouders. Ouders helpen bij tal van activitei-
ten en zijn actief in MR en OR. Ook afgelopen schooljaar was een bijzonder jaar in verband met 
COVID en alle maatregelen daaromheen. 
De MR is via teams een aantal keren extra bij elkaar gekomen om het corona-protocol te be-
spreken, 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
In schooljaar 2021-2022 stonden de volgende beleidsterreinen/aandachtspunten centraal:
• Projectmatig werken
• Mijn rapportfolio
• Plusklas (procedure selecteren kinderen, tussendoor evalueren)
• Po raad begeleiding: opbrengsten verhogen
• Implementeren nieuwe SOVA-methode

Deze doelen zijn grotendeels behaald, al had corona ook dit schooljaar effect op het uitvoeren 
van de activiteiten die gepland stonden om de doelen te halen. Het projectmatig werken is nog 
niet voldoende uit de verf gekomen, onder andere doordat we in bubbels moesten werken en 
we dus niet groepsdoorbroken konden werken. Het projectmatig werken zal ook het komende 
schooljaar nog verder uitgewerkt worden. We hebben ervoor gekozen om Blink geïntegreerd uit 
te proberen. Dit is goed bevallen en deze methode gebruiken we vanaf aankomend schooljaar 
standaard. Blink geïntegreerd heeft als voordeel dat het projectmatig werken en ontdekkend 
leren methodisch aangeboden wordt en dat de leerkracht hier steun uit haalt zodat de struc-
tuur van het projectmatig werken geboden wordt.
Mijn Rapportfolio (MRF) is succesvol geïmplementeerd. Wel is er nog steeds een werkgroep die 
verbeteringen doorgeeft en in de gaten houdt of alles duidelijk is voor leerkrachten, ouders en 
leerlingen. Vooral voor veel ouders was de overgang van het ‘ouderwetse’ rapport naar een digi-
tale versie en niets op papier een behoorlijke overgang. 
De plusklas heet nu Exploratuin en is dit jaar tot volle bloei gekomen. De procedure staat be-
schreven en bovendien is het beleid rondom de begaafde leerling nu helemaal klaar en gevan-
gen in een beleidsstuk. (Ze evaluatie HB-specialist)
Het PO-raad traject GWGB+ heeft afgelopen schooljaar veel prioriteit gekregen en heeft opge-
leverd dat de lessen in het algemeen beter voorbereid en doordacht worden. Doelen duidelijker 
worden gesteld, en dat het team ervan doordrongen is dat hoge verwachtingen in hoge op-
brengsten resulteren. Uit de evaluatie zijn focuspunten naar voren gekomen waar we volgend 
schooljaar mee verder gaan. Deze punten liggen vooral op het gebied van leergedrag en struc-
tuur.
De nieuwe SOVA-methode Kwink is succesvol geïmplementeerd en in gebruik in alle groepen.. 
(Zie evaluatie gedragsspecialist)
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, waaron-
der de geplande uitjes tijdens ons 40-jarig lustrufeest.  Gelukkig konden kamp, schoolreisjes en 
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educatieve uitjes dit jaar wel doorgaan, evenals een aantal podiumparades, de koningsspelen, 
de sportdag en een fantastische disco, georganiseerd door onze leerlingenraad.

Tot slot
Het jaarplan voor 2022-2023 is in concept klaar en wordt door de MR in de eerste vergadering 
van het nieuwe schooljaar, op 6september 2022, 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:

• In de komende 4 jaar willen we het leerlingaantal stabiel houden rond de 430 leerlingen in 
17 groepen 

• Begeleiding van jonge, startende leerkrachten uitwerken. 
• Een doorgaande lijn van 2,5 tot 12 jaar realiseren in samenwerking met de peuterspeelzaal 

en een start maken met IKC –vorming
• In 2022-2023 is de vernieuwde visie zichtbaar binnen de school en werkt het team op de 

afgesproken wijze waarbij een aantal focuspunten, voortkomend uit het PO-raadtraject van 
schooljaar 2021-2022 centraal staan.

• Evalueren/borgen EDI en projectmatig werken via de hierboven genoemde focuspunten.


