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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 2020, zitten er 403 leerlingen op de Pius X. 
Zoveel hebben er nog nooit op school gezeten. Onze groepen 8 gaan de school verlaten en daar-
mee verdwijnen 50 leerlingen. Afgelopen 1 oktober hadden we 370 leerlingen. We verwachten op 
1 oktober 2020 368 leerlingen en zullen in schooljaar 2020-2021 eindigen op 410 leerlingen.

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

Groep 1 45 47 48 44

Groep 2 2 2 1 1

Groep 3 1 1 1 1

Groep 4 0 1 1 1

Groep 5 1 1 0 0

Groep 6 2 0 2 0

Groep 7 1 1 1 1

Groep 8 1 1 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. Aan het einde van dit 
schooljaar werd de opleverdatum van Parkzoom 4 bekend, dit resulteert in extra aanmeldingen 
in verschillende groepen voor volgend schooljaar.

Uitstroom
ADVIES SCHOOLTYPE 17/18 18/19 19/20 TOTAAL %

LWOO-VMBO 4 3 6 13 9

VMBO 11 10 13 34 30

VMBO TL-HAVO 6 5 4 15 12

HAVO 11 2 11 24 18

HAVO-VWO 4 4 9 17 15

VWO 6 6 7 19 16

TOTAAL 42 30 50 122 100

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

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

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

SBO/SO 2 1 0

Totaal 13 14 7

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 2019-2020 zijn er 50 schoolverlaters. Volgend schooljaar starten we weer met 
16 groepen. Er zullen 57 leerlingen doorstromen naar de groepen 3. De kleutergroepen starten 
met 24 leerlingen per groep. Dit betekent dat eind december er gemiddeld 29 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 naar een 
stabiele situatie van 16 groepen te brengen: 4 kleutergroepen (met eventuele 5e instroomgroep) 
en daarna alle jaargroepen dubbel en rond de 28 leerlingen. Dit betekent dat we gaan proberen 
door positieve PR en naamsbekendheid jaarlijks tussen de 50 en 60 kleuters te werven.

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.
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 clustercoör-
dinatoren. Het MT vergadert iedere week, het MT komt eens per maand bij elkaar met de cluster-
coördinatoren 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-
leesexpert, een rekenexpert en een gedragsspecialist, een digicoach en een begaafdenspecialist. 
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. 
In weken met rapportavonden e.d. is er geen vergadering. Clustervergaderingen zijn vaak prak-
tisch van aard en onderwijsinhoudelijk. Het kunnen ook werkvergaderingen zijn (bijv. gezamenlijk 
maken van groepsplannnen e.d.) De teamvergaderingen hebben een meer beleidsmatig karakter 
waarbij kwaliteitsverbetering centraal staat. Afgelopen jaar hebben we niet veel teamvergade-
ringen gehad maar wel veel clustervergaderingen. Dit gaan we volgend jaar zo houden. Volgend 
jaar hebben we 5 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 2018-
2019 zijn geanalyseerd aan het begin van het schooljaar.
De opbrengsten van de Cito Midden toetsen van BL, TL en SP van 2019-2020 zijn geanalyseerd 
halverwege dit schooljaar. De nodige acties daarop werden uitgevoerd. Eén daarvan was het 
opstellen van een plan voor Technisch lezen i.s.m. de leerkracht van groep 4. Er zijn leesgroepjes 
van zwakke lezers gemaakt die o.a. van de taalcoördinator Remedial Teaching kregen en dus ook 
extra leestijd.
De schoolnormen zijn weer bijgesteld na de Cito afnames.
De handelingsplannen met zorgniveau 1 t/m 3 voor lezen/spelling zijn gecheckt. (Voor wie moet 
er een handelingsplan ingevuld worden? Klopt de inhoud van de handelingsplannen? Zijn ze up-
to-date?) 
De taal coördinator heeft handelingsplannen gemaakt voor 3 leerlingen in de groepen 4 en 5 die 
zijn aangemeld voor dyslexie-onderzoek.
De leesboekjes van de oude technisch lezen methode Estafette zijn verdeeld over de groepen 4 
t/m 6. Dat zijn nog goed bruikbare leesboekjes die gelezen kunnen worden in leesgroepjes. De 
Estafettekast is helemaal opgeruimd.
Er is een enquête onder de leerkrachten van de groepen 4 t/m 8 gehouden over de nieuwe tech-
nisch lezen methode Flits. Dit jaar werkten we hier voor het eerst mee. Vanwege de Coronacrisis 
is de enquête nog niet geanalyseerd en besproken. Dat gaat volgend schooljaar gebeuren.
De school is dit jaar geabonneerd op het tijdschrift MeerTaal, waarin veel info te lezen is over het 
taal-/leesonderwijs.
De OR maakte het mogelijk dat het volgende kon worden aangeschaft: De AVI-boekjes van 
beide groepen 5 zijn aangevuld met nieuwe boeken. En er zijn Samenleesboeken gekocht voor 
de groepen 4 t/m 6. In deze Samenleesboeken kunnen 2 leerlingen met verschillende AVI niveaus 
samen lezen.
De taal coördinator hielp leerkrachten en informeerde ze over de afname van de leestoetsen. Het 
formulier voor de afname van de leestoetsen in groep 3 is aangepast en verspreid.
Overleg was er geregeld tussen beide taal coördinatoren, met de directeur en de intern begelei-
der.
Op woensdag 5 februari was er een bijeenkomst op de Petrusschool in Rijswijk voor alle taalco’s.
De schoolbibliotheek is opgeruimd begin van het schooljaar (na de verhuizing). Dit schooljaar 
werd de bibliotheek gedigitaliseerd. De taal coördinator had overleg met mevr. Gijse over School-
Wise, een catalogussysteem met een link naar de openbare bibliotheek. Dit wordt volgend 
schooljaar weer opgepakt en komt er meer informatie voor de leerkrachten.
De taal coördinator begeleidde een leerling die halverwege groep 3 overstapte naar groep 4. Ook 
waren er RT-leerlingen die extra aandacht kregen en (hoog-) begaafden die werden begeleid met 
hun pluswerk.
Het Zomerlezen (zomerdip) kreeg aandacht via Social Schools.

Rekenen 
In dit schooljaar hebben we met de rekenwerkgroep een nieuwe methode uit gezocht. Na een 
proefperiode waar de collega’s 2 verschillende methodes konden uitproberen hebben we voor 
WIG 5 gekozen. Deze methode past het beste bij de school en kan later aan worden gepast naar 
een volledig digitale methode. Ook heeft deze methode duidelijke leerlijnen voor 1 F leerlingen en 
1S leerlingen. 
Verder is er gekeken hoe de 1F leerlingen beter ondersteund kunnen worden. Hiervoor willen we 
Bareka en gynzy in gaan zetten. Met Bareka wordt de automatisering geoefend en verbeterd. 
Deze methode is volledig individueel en adaptief. Met gynzy willen we de 1F én 1S leerlingen extra 
laten oefenen, de leerkracht ondersteunen met extra materiaal en de mogelijkheid bieden de 
toetsen digitaal te laten maken. 
Helaas is het niet gelukt om dit jaar in de klas te gaan kijken bij leerkrachten die dit nodig heb-



ben. De corona periode heeft ons dwars gezeten 
Het komende jaar zal een implementatie cursus nodig zijn om de methode WIG 5 in te voeren in 
alle klassen. Het zal wenselijk zijn om dan ook intervisie/collegiale consultatie in te voeren om de 
doorgaande lijn te waarborgen. 
Ook moet er worden gekeken naar een nieuwe rekencoördinator. 

Gedrag
Dit schooljaar is gestart met het introduceren van de NAR-regels (Netjes, Aardig, Rustig). Deze 
NAR-regels zijn de pijlers van het sociaal emotionele klimaat binnen de Pius X en worden school-
breed 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 Vaar-
digheden) aangeboden. 
Iedere leerkracht heeft individuele kindgesprekken en ontwikkelgesprekken gevoerd met leerlin-
gen en ouders. 
Het Sociaal Veiligheidsplan van de school is aangevuld en nogmaals doorgenomen. 
In november en in juni is de SCOL-vragenlijst afgenomen. De resultaten hiervan zijn door de ge-
dragscoördinator geanalyseerd en opvallendheden zijn besproken door de gedragscoördinator en 
de betreffende groepsleerkracht. Waar nodig werd het handelingsplan voor de betreffende leer-
ling aangepast of aangevuld. 
De gedragscoördinator heeft de opleiding tot kindercoach afgerond en heeft gedurende het 
schooljaar verschillende ouders en kinderen gecoacht. In één groep zijn Rots en Watertrainingen 
aangeboden om de weerbaarheid en het welbevinden van de leerlingen te vergroten. 
Nog niet afgerond is het zonodig aanpassen van het gedragsprotocol van de Pius. Deze taak 
gaat mee naar het nieuwe schooljaar, alsook het vinden van een degelijk interventieprogramma 
dat naast de methode SoVa gebruikt kan worden.

Begaafdheid
We proberen leerlingen zoveel als mogelijk tegemoet te komen in hun onderwijsbehoeften. Dit 
geldt ook voor de begaafdere leerling. Waar mogelijk proberen we lessen te verrijken met de ho-
gere denk-orde vragen, met behulp van bijvoorbeeld de 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’.

Er liggen concrete plannen voor de start van een plusklas.

Op de Noorderparklaan is een lokaal ingericht met techniekmateriaal. Er is technisch lego aan-
wezig waarmee robots gebouwd kunnen worden, maar er staat nog veel meer aan concreet 
materiaal. Dit materiaal is uitermate geschikt voor plusleerlingen. 

Ook is de theoretische opzet van de plusklas gemaakt:
De plusklas is een dag per week van 10-12 voor de groepen 3/4/5 en van 13:00-15:00 voor de 
groepen 6/7/8. Van 08:00-10:00 is er tijd om de plusklas voor te bereiden door de leerkracht.
In de plusklas worden allerlei (21e eeuwse) vaardigheden aangesproken. Leerlingen worden in de 
plusklas extra uitgedaagd om out of the box te denken en niet alleen met hun talenten aan de 
slag te gaan, maar ook uit hun comfort-zone te komen. Er wordt groepsdoorbroken gewerkt. Er is 
ruimte voor eigen initiatieven van de leerlingen.

De begaafdenspecialist is dit jaar bezig geweest met het controleren en op peil houden van het 
aanbod. Ook is er veel tijd besteed aan het oppakken van vragen vanuit leerkrachten, MT en ou-



ders. Tenslotte zijn er een aantal netwerkbijeenkomsten bijgewoond om zo kennis en ervaringen 
te bundelen. 
Aandachtspunten voor 2020-2021 zijn het goed in beeld krijgen van de plusleerlingen en ook 
controleren of zij genoeg worden uitgedaagd. Het in gesprek blijven met leerkrachten en hen 
proberen te stimuleren zelfstandig passende en lang termijn oplossingen te bedenken. Het aan-
bod moet vernieuwd en stimulerend blijven. Het bezoeken van de netwerkbijeenkomsten zijn erg 
belangrijk en hier worden nieuwe ideeën opgedaan. Tenslotte zal het op poten krijgen van de 
plusklas ook een leuke uitdaging zijn. 

Transitie  
In september 2017 is de directeur samen met twee leerkrachten gestart met de teammaster 
transitie in het onderwijs met technologie (3TO). Ze werken op de Pius x aan de volgende ambi-
tie: 
Het team van de Pius X bestaat uit autonome leerkrachten in een professionele schoolcultuur 
die ervoor zorgen dat de leerlingen eigenaar kunnen zijn van hun eigen leerproces, zodat leerlin-
gen worden opgeleid voor het wereldburgerschap in een geglobaliseerde wereld in het digitale 
tijdperk. 
In de beginfase hebben we ons vooral gericht op de professionele cultuur. We kunnen tenslotte 
pas eigenaarschap van de leerlingen verwachten als de leerkrachten eigenaarschap hebben. 
 
In het schooljaar 2019 – 2020 hebben wij gewerkt aan:  
• Eigenaarschap bij leerling en leerkrachten 
• Digitaal portfolio om o.a. het eigenaarschap te vergroten 
• Projectmatig werken om o.a. het eigenaarschap te vergroten 
• Ict-leerlijn om o.a. het projectmatig werken soepeler te laten verlopen  
• Plusklas/klusklas om ons onderwijs nog beter af te stemmen op alle leerlingen. 
 
In de tijd van het Coronavirus hebben we gezien dat een verandering van de een-op-andere dag 
kan plaatsvinden. Er was noodzaak om in een korte tijd het onderwijs volledig anders vorm te 
geven. Dit is voor ons een hele interessante ontwikkeling die we begin schooljaar ‘20 - ‘21 gaan 
evalueren.  
Een aantal voornemens zijn stil komen te liggen vanwege het Coronavirus. Deze worden volgend 
schooljaar weer opgepakt.  
 
Schooljaar 2020 – 2021 
• Elke 6 weken veranderwerkgroep 
• Elke 8 weken klankbordgroep professionele cultuur 
• Digitaal portfolio wordt uitgekozen en geïmplementeerd  
• In alle clusters wordt projectmatig gewerkt 
• Collegiale consultatie vindt geregeld plaats, 1x per twee maanden bij iemand in de klas kijken 
• Er wordt gewerkt met de nieuwe ICT-leerlijn 
• Studiedag Pinksteren, vragenlijst tussenevaluatie 
 
 



Leerlingzorg en
opbrengsten



Zorgstructuur op schoolniveau
De zorg werd ook afgelopen jaar gemonitord door de IB-er. Afgelopen jaar waren er 8 bijeen-
komsten met de IZC (interne zorgcommissie). De IZC bestaat uit directie en IB-er, 3 keer sluit 
de leerlingbegeleider van Onderwijsadvies aan. Onderwijsadvies heeft 1 keer een IQ onderzoek 
uitgevoerd. Drs. Mieke de Bloois heeft 2 keer een IQ onderzoek uitgevoerd. 
De leerkracht biedt in zijn groep basisondersteuning aan. Als de leerkracht een zorgvraag heeft 
kan naast de IB-er, de taal/leesspecialist, rekenspecialist, gedragsspecialist of begaafdenspeci-
alist handelingsadviezen geven. Dit schooljaar zijn de specialisten effectiever ingezet, zij konden 
vaker structureel uit geroosterd worden. In de loop van het jaar werd de vacature van rekenspeci-
alist ingevuld. Deze college heeft ontslag genomen. Tevens heeft de begaafdenspecialist ontslag 
genomen. De continuïteit van de inzet van specialisten staat hierdoor onder druk.
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.
EDI heeft ook afgelopen schooljaar op de agenda gestaan. Begin dit schooljaar is er een dag-
deel een “opfris” scholing EDI verzorgd door Marcel Schmeier. Bij de groepsbezoeken vanuit het 
MT was er aandacht voor EDI. Tijdens de studiedag in juni zou EDI opnieuw op de agenda staan. 
Deze studiedag is verplaatst naar volgend schooljaar.
Leerkrachten werken meer doelgericht dan voorheen, het benoemen en behalen van doelen op 
groeps- en leerlingniveau is meer in de school terug te zien.
In de HGW stuurgroep zijn de afspraken over de zorg en de administratie opnieuw bekeken en 
met het team gedeeld. De HGW stuurgroep bestaat uit de IB-er, adjunct-directeur en leerkrach-
ten uit onder/midden/bovenbouw.
Leerkrachten beschrijven halfjaarlijks de onderwijsbehoeften in het groepsoverzicht in ESIS. 
Tevens wordt na het cito M en E moment de vaardigheidsgroei gemeten en vertaalt naar on-
derwijsbehoeften per vakgebied. Vertaling van de opbrengsten van cito en methode toetsen 
zijn terug te vinden in acties in de dagelijkse hulpplanner. Het werken met blokplanningen en de 
dagelijkse hulpplanner is nog onvoldoende geïmplementeerd. Tijdens de studiedag in september 
wordt teambreed een format afgestemd.
De groepen 1 en 2 werken met KIJK. Afgelopen jaar is er een “opfris” cursus aangeboden, door de 
sluiting van de scholen is deze cursus nog niet afgerond. 
Sinds januari is er 2 dagdelen een jeugdcoach op school aanwezig, zij is de schakel tussen school 
en CJG. I.v.m. COVID 19 was de jeugdcoach de laatste periode afwezig. Haar vervanger is regel-
matig ingezet i.v.m. zorgvragen (kindgesprekken, verwijzing CJG, etc.).

Individueel gerichte leerlingzorg
De praktische uitvoering van de leerlingenzorg die binnen de basisondersteuning valt, vond ook 
in schooljaar 2019-2020 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 be-
paald vakgebied heeft.
Eén dagdeel per week is een collega uit geroosterd voor de incidentele ondersteuning. 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 7 preventieve ondersteuningstrajecten aangevraagd. 
Als blijkt dat een leerling meer nodig heeft, dan de basisondersteuning kan bieden, kan er een 
arrangement aangevraagd worden. Afgelopen schooljaar waren er 10 arrangementen.
Vanuit de vergoede zorg krijgen 4 leerlingen een EED behandeling op onze school. Voor 1 leerlin-
gen is er een medium arrangement vanuit cluster 2 i.v.m. slechthorendheid.
Aandachtspunten met betrekking tot de zorg voor volgend schooljaar zijn:
• EDI scholing/verlengde instructie afronden.
• KIJK scholing afronden, beredeneerd aanbod implementeren.



• Zorgbesprekingen IZC/SOT meer leerkrachtgestuurd. Bespreking zorgleerlingen vast onder-
deel tijdens de bouwvergadering.

• Het werken met de dagelijkse hulpplanner/doelenlijsten rekenen en taal monitoren.
• Effectief inzetten van de LB specialisten, taal/lezen, gedrag (vacature rekenen).

Opbrengsten 2019-2020
Het schooljaar 2019/2020 is in alle opzichten een bijzonder jaar geweest. De coronacrisis heeft 
invloed gehad op de toetsingskalender en op de opbrengsten van de Cito E-toetsen. De Centrale 
Eindtoets is dit schooljaar zelfs helemaal niet doorgegaan. Zeker het afgelopen halfjaar heeft de 
nadruk meer gelegen op sociaal/emotioneel welbevinden en minder op de opbrengsten. Als we 
iets hebben geleerd, is het wel dat gezondheid en veiligheid nog belangrijker zijn dan leerresulta-
ten.
We hebben ons bij het analyseren van de opbrengsten dus vooral gefocust op de Cito M-toetsen. 
Hieronder eerst een overzicht per vakgebied en daaronder wat conclusies en opvallende zaken.

Deel I: Analyses per vakgebied
Schooljaar 2019-2020 M toetsen Begrijpend Lezen

Schooldoel 70% I t/m 
III en eigen norm be-
halen

Analyse op school-
niveau

Conclusie Acties

M moment

Groep 4   
Cito BL 3.0
vs 136,8   LG 133,4  EN 
136,5
vs boven LG en EN
68%  I t/m III 

Doel behaald.
Doel niet behaald; 4a 55%, 4b 
82% 

Dit is een 0-meting. In groep 4 begint 
het begrijpend lezen met de methode 
Grip na de kerstvakantie.
Bij groep 4a is het Technisch lezen 
een aandachtspunt. Dit is tevens een 
voorwaarde voor het Begrijpend Le-
zen. AVI niveau moet zijn E3 beheerst.



Schooljaar 2019-2020 M toetsen Begrijpend Lezen

Groep 5  
Cito BL 3.0
Vs 165,7  LG 154,3  EN 
159,9
Vs boven LG en EN
71%  I t/m III

Doel behaald. 

Doel behaald.

Algemene opmerkingen:

• Delen van de oude Citotoets 
worden herhaald en besproken in 
diverse groepen ter voorbereiding 
van de E toets.

• Soms wordt er individueel geoe-
fend uit het Cito hulpboek. Kopie-
en voor thuis.

• De E toets van Begrijpend Lezen 
kan worden vergroot naar A3-for-
maat  voor de zwakke lezers. Dit 
geldt voor alle groepen. Ook kun je 
de toets in 4 stukken delen i.p.v. 2 
delen, zodat je de leerlingen meer 
tijd geeft.

• Acties na het M moment van de 
groepen 5 en (7!!) staan beschre-
ven in de presentaties die in de 
bouw gegeven zijn.

Groep 6 
Cito BL 3.0
Vs 177,1  LG 173,7  EN 
175,0
Vs boven LG en EN

67%  I t/m III

Voor de groepen 6 waren 
plannen van aanpak gemaakt 
vorig jaar na de E toets.                                               

Doel behaald.

Doel niet behaald; vorig jr. 
E-moment 5a 63% en 5b 55%. 
Nu 6a 71% en 6b 64%.
Er zijn sprongen vooruit ge-
maakt! Groep 6b blijft onder 
de aandacht.

Groep 7 
Cito BL 3.0
Vs 199,4  LG 189,2  EN 
190,0
Vs boven LG en EN
68%  I t/m III 

Nog geen Eigen Norm.

Doel behaald.

Doel niet behaald; vorig jr. 
E-moment 6a 83% en 6b 89%. 
Nu 7a 61% en 7b 74%.

Groep 8  
Cito BL 2012
Vs 62,1 EN 58,2
Vs boven EN

4 lln. maakten de E6 
Cito 3.0
1 ll. maakte de M5 Cito 
3.0
1 ll. maakte de M6 Cito 
3.0 

Doel behaald.

  

  

  



Gemiddeld groepsniveau en Landelijk Gemiddelde (L) Percentage leerlingen in I, II of III

4a: IV
4b: I
5a: I
5b: III
6a: II
6b: III
7a: I
7b: I
8a: 

8b:

4a: 55%
4b: 82%
5a: 82%
5b: 62%
6a: 71%
6b: 64%
7a: 61%
7b: 74%
8a: 86%  (21 lln BL 2012)
(3 lln BL 3.0 E6, score 1x IV en 2x V)
8b: 78%  (23 lln BL 2012)
(3 lln BL 3.0 M5, M6, E6, score 1x IV en 
2x V)

 



Schooljaar 2019-2020 M-toetsen Rekenen en Wiskunde

Schooldoel 70% I t/m III en eigen norm* behalen

Analyse op schoolniveau Conclusie/trendanalyse Acties

M-moment
Schooldoel 70 % I t/m III sco-
res
Percentage leerlingen in I, II 
of III: 

• Het verschil tussen de 
groepen 3 en de groepen 
4 blijft ook dit jaar groot. 
Hoe komt dit? 

• Kan de rekencoördinator 
een diagnostisch gesprek 
voeren en observeren om 
te kijken waar de verschil-
len zitten?

• We zijn dit jaar bezig met 
het kiezen van een nieuwe 
rekenmethode. 

• Volgend jaar starten we al 
met de nieuwe methode.

• Plan van aanpak van groep 
3a, 4a en de groepen 6 be-
kijken voor verder aanvul-
lingen en verbeteringen.

Groep  3a 47% Groep 3a scoort onder het lan-
delijk gemiddelde en de eigen 
norm. Geen sterke rekengroep. 
(Dit was vorig jaar ook zo)

Groep 3b 75% Groep 3b scoort goed. Net als 
vorig jaar een groot verschil 
met groep 3a

Groep 4a 46% Groep 4a scoort onder het 
landelijke gemiddelde en de 
eigen norm. Halverwege het 
jaar wisseling van leerkracht 
en vorig jaar ook een zwakke 
groep. 

Groep 4b 72% Groep 4b scoort goed. Dit was 
vorig jaar ook zo.

Groep 5a 87% Groep 5a scoort goed, vorig 
jaar scoorde deze groep ook 
goed.

Groep 5b 71% Groep 5b scoort stabiel. Boven 
de eigen norm met een III ge-
middeld. Wel onder de landelij-
ke norm.

Groep 6a 67% Groep 6a scoort net onder de 
eigen norm en net boven het 
landelijk gemiddelde. Groep 
laat een afwijkende lijn zien 
qua resultaten met cito M en 
E van vorig jaar

Groep 6b 68% Groep 6b scoort net onder 
het eigen gemiddelde en net 
boven de landelijke norm. Het 
is wel hoger dan vorig jaar 
tijdens de M toetsen.

 

  



Schooljaar 2019-2020 M-toetsen Rekenen en Wiskunde

Schooldoel 70% I t/m III en eigen norm* behalen

Analyse op schoolniveau Conclusie/trendanalyse Acties / Opmerkingen

Groep 7a 73% / 0% Groep 7a; de kinderen zonder ei-
gen leerlijn maken de toets boven 
de eigen norm en landelijk gemid-
delde. De kinderen met eigen leer-
lijn en de andere citotoets maken 
de toets slecht.

• De groepen 7 geven een 
vertekende score i.v.m. 
andere citotoetsen voor de 
zwakke rekenaars.

*EN= eigen norm 3.0 toetsen 
wordt nog bepaald.

4 groepen scoren onder de eigen 
norm met rekenen. 
3 groepen hebben een III of 
lager.
Het gaat beter met het reken-
onderwijs maar het is nog niet 
op niveau.

Groep 7b 75%/ 33% Groep 7b; de kinderen zonder ei-
gen leerlijn maken de toets boven 
de eigen norm en landelijk gemid-
delde. De kinderen met eigen leer-
lijn en de andere citotoets maken 
de toets slecht. 

Groep 8a 81% Groep 8a heeft netjes gescoord 
boven de eigen norm. Er is geen 
landelijk gemiddelde bekend. 

Groep 8b 68% Groep 8 b heeft onder de eigen 
norm gescoord. Het was al een 
zwakkere groep vorig jaar.

Gemiddeld groepsniveau en landelijk gemiddelde (LG):

Groep  3a IV
Groep 3b I
Groep 4a IV
Groep 4b I
Groep 5a I
Groep 5b III
Groep 6a II
Groep 6b III
Groep 7a I/V
Groep 7b I/V
Groep 8a  gem VS = 115.5
Groep 8 b gem VS= 110.9



Schooljaar 2019-2020 M toetsen Spelling

Schooldoel 70% I t/m III en eigen norm behalen

Analyse op schoolniveau Conclusie/trendanalyse Acties / Opmerkingen

M moment Plannen van aanpak zijn ge-
maakt voor de groepen 5a en 5b, 
7a en 7b en 8a naar aanleiding 
van de E-toetsen van vorig jaar.

• Eigen Norm verlagen, 
omdat vanaf dit schooljaar 
de toets wordt geschre-
ven i.p.v. op de letterdoos 
gelegd.

• De ‘Speciale Spellingmap’ 
van Taal Actief die in groep 
4 t/m 8 aanwezig is, moet 
nog eens voor de zwakke 
spellers onder de aandacht 
gebracht worden in de 
bouwvergaderingen.

• Acties staan beschreven 
in de groepsplannen. Zie 
presentaties.

Groep 3  
Cito SP 3.0
Vs 189,7  LG 145,1  EN 196,7
vs boven LG, niet boven EN
77%  I t/m III

Doelen behaald.
Dit jaar is het dictee voor het 
eerst geschreven (voorheen op de 
letterdoos), dus de moeilijkheids-
graad ligt hoger. Dit is de reden 
dat de EN niet is behaald.

Groep 4   
Cito SP 3.0
vs 251,4   LG 237,0  EN 251
vs boven LG en EN
67%  I t/m III

Doel I-III niet behaald; vorig jaar 
na E-moment gr 3a 91% en 3b 
73%.     Nu gr 4a 55% en gr 4b 
78%. Groep 4a heel opvallend!!!

Groep 5  
Cito SP 3.0
Vs 315,6  LG 295,4  EN 
307,9
Vs boven LG en EN 
74%  I t/m III

Doel behaald.
Groep 5a 86% doel behaald. 
Groep 5b 62% doel niet behaald! 
Vorig jaar E-moment 4b 67%

Groep 6 
Cito SP 3.0
Vs 320,2  LG 316,9  EN 320
Vs boven LG en EN
63%  I t/m III

Doel behaald.                                    
Doel niet behaald; vorig jaar na 
E-moment 5a 75% en 5b 91%. Nu 
6a 71% en 6b 54%. Opvallend is 
de achteruitgang van groep 6b of 
de hoge score van 5b vorig jaar!

Groep 7 
Cito SP 2012
Vs 143,7  LG 139,0  EN 139,6
Vs boven LG en EN
76%  I t/m III

Groep 7 (3 lln) 
Cito SP 3.0 
Vs 289,4 LG 349,3
Vs onder LG
Score 3x V

Doelen behaald.

3 dyslectische leerlingen die Cito 
SP 3.0 (M5, M6, E6) gemaakt 
hebben.

Groep 8 
Cito B toets
vs 143,95   EN 143,1
vs boven EN
69%  I t/m III

Groep 8 (4 lln) 
Cito Sp 3.0
Score V/E

Doel behaald.
Doel bijna behaald.

4 dyslectische leerlingen hebben 
de Cito SP 3.0 M6 gemaakt. 



Gemiddeld groepsniveau en Landelijk Gemiddelde (L): Percentage leerlingen in I, II of III:

3a: I
3b: I
4a: II
4b: I
5a: I
5b: II
6a: II
6b: III
7a: I
7b: I

3a: 87%
3b: 65%
4a: 55%
4b: 78%
5a: 86%
5b: 62%
6a: 71%
6b: 54%
7a: 82% *
7b: 72% *
8a: 56%  *(21 lln Cito SP 2012)
(3 lln SP 3.0 M6, score 3x V)
8b: 80%  *(25 lln Cito SP 2012)
(1 ll SP 3.0 M6 score V)

*De dyslecten niet meegerekend



Schooljaar 2019-2020 M toetsen Technisch lezen

Schooldoel 70% I t/m III en eigen norm behalen   DMT 2018

Analyse op schoolniveau Conclusie/trendanalyse Acties / Opmerkingen

M moment Vorig jaar is er n.a.v. het E mo-
ment een plan van aanpak ge-
maakt voor de groepen 4a, 5b en 
6b.

Groep 4a: 
Er wordt door Roany actie 
ondernomen. Zij heeft een 
groepsanalyse gemaakt. Er 
worden instructiegroepjes 
gemaakt en lezen wordt vaker 
op het rooster geplaatst. 
Begeleiding nodig van IB en 
taalcoördinator.

Groep 3 Groep 3 heeft de M toets van 
de DMT niet gemaakt. De reden 
hiervoor is dat de woordjes nog 
veel te moeilijk zijn om te lezen. 
Eind januari/begin februari zijn 
nog niet alle letters aangeboden. 
Bovendien wordt er nog niet op 
tempo geoefend, maar alleen op 
correctheid.

Groep 4   
vs 51,6    LG 44,5    EN 47,5
Vs boven LG en EN
63%  I t/m III 

Doel behaald.
Doel niet behaald. 

Groep 5  
Vs 73,3    LG 62,4   EN 69,5
Vs boven LG en EN
80%  I t/m III 

Doel behaald.
Doel behaald.

Groep 6
Vs 84,5  LG 76,0  EN 82,1
Vs boven LG en EN
76%  I t/m III 

Doel behaald.
Doel behaald.

Groep 7
Vs 96,6  LG 87,3  EN 95,35
Vs boven LG en EN
73%  I t/m III

Doel behaald.
Doel behaald.

Groep 8
DMT 2009  
Vs 105,1  LG 95,5  EN 106,8
Vs boven LG en onder EN
88% I t/m III 

Doel niet behaald (EN)
Doel behaald

    

 



Gemiddeld groepsniveau en Landelijk Gemiddelde (L): Percentage leerlingen in I, II of III:

4a: I
4b: I
5a: I
5b: I
6a: I
6b: I
7a: I
7b: I
8a: I
8b: I 
Alle groepen scoren boven het LG

4a: 51%
4b: 74%
5a: 86%
5b: 75%
6a: 80%
6b: 73%
7a: 72%
7b: 74%
8a: 92%
8b: 85%

 

Deel II: Conclusies en opvallende zaken
Begrijpend lezen:
Aandacht voor de volgende groepen:
• 4A, volgend jaar 5A: IV, 55% in I-III
• 5B, volgend jaar 6B: III, 62% in I-III
• 6B, volgend jaar 7B: III, 64% in I-III

Spelling:
• Groep 4 en 6 scoren veel lager dan vorig schooljaar
• Landelijke groepsniveaus zijn erg hoog (I of II)
• 6B valt in negatieve zin in op, scoren gemiddeld op III
• Aandacht voor de volgende groepen:
•  4A, volgend jaar 5A: II, 55% in I-III
•  5B, volgend jaar 6B: II, 62% in I-III
•  6B, volgend jaar 7B: III, 54% in I-III

Technisch lezen:
• Groep 4 scoort relatief laag, verder scoren we opvallend hoog: gemiddeld in niveau I en boven 

Landelijk Gemiddelde en Eigen Norm!
• Aandacht voor de volgende groep: 4A (volgend jaar 5A): scoort I, maar slechts 51% in I-III

Rekenen:
• Aandacht voor de volgende groepen:
•  3A, volgend jaar 4A: IV, 47% in I-III
•  4A, volgend jaar 5A: IV, 46% in I-III
•  6A, volgend jaar 7A: III, 67% in I-III
•  6B, volgend jaar 7B: III, 68% in I-III

Algemeen:
• Groep 4A en 6B zijn punt van aandacht. Vallen in negatieve zin op (bij bijna alle vakgebieden).
• Scores spelling en technisch lezen zijn aanzienlijk hoger dan scores rekenen en begrijpend 

lezen.





Relaties, Evaluatie en 
Conclusies



Relaties, intern en extern
De belangrijkste partner binnen onze school zijn de ouders. Ouders komen in groten getale de 
school binnen, helpen bij tal van activiteiten en zijn actief in MR en OR. In dit bijzondere jaar 
waar de scholen van midden maart tot midden mei gesloten waren hebben alle ouders hun kin-
deren thuis geholpen met onderwijs. Daarom hebben wij dit jaar voor alle ouders het tijdschrift 
‘ouders bedankt’, met een persoonlijke pagina van de leerkracht er in. 
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 2019-2020 was het eerste jaar van het nieuwe vierjarige schoolplan De belangrijkste 
doelen waren:
• Opstarten van de nieuwe locatie aan de Noorderparklaan en deze uitbouwen naar een vol-

waardige bovenbouwlocatie voor de groepen 6, 7 en 8.
• Bewaken van het feit dat we één school zijn, met twee locaties.
• De vernieuwde visie zichtbaar uitdragen en verder praktisch uitwerken: met name het project-

matige werken in de middagen schoolbreed verder vormgeven.
• 100% van het team is geschoold in EDI (Expliciete Directe Instructie) en werkt EDI-proof.
Deze doelen zijn grotendeels behaald, al zijn we er twee maanden tussenuit geweest doordat de 
scholen sloten als corona-maatregel. Hierdoor is de geplande studiedag over EDI verplaatst naar 
oktober 2020. Dit doel zal dan dus pas behaald zijn. Het projectmatig werken zal ook het komen-
de schooljaar nog verder uitgewerkt worden. De doelen die we willen behalen zijn geformuleerd, 
waarbij eigenaarschap, de 21st Century Skills en talentontwikkeling centraal staan door middel 
van groepsdoorbroken werken.
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 
pizza-diner!



Tot slot
Het jaarplan voor 2020-2021 is in concept klaar en wordt door de MR in de eerste vergadering 
van het nieuwe schooljaar, op 7 september 2020, 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 – 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)


