
Onderlegger voor Schoolverbeterplan Egbertusschool 2019 - 2022 
 
Het College van Bestuur heeft op 1 juli 2019 aan de directeur van de Egbertusschool de volgende opdracht gegeven: 
 
Stel een schoolverbeterplan op met als doel de resultaten op de Cito toetsen in het algemeen en de Centrale Eindtoets in het                      
bijzonder in voldoende mate te laten matchen met de verwachtingen op basis van de kenmerken van de leerlingen en ouderpopulatie. 

 
AANLEIDING 
De resultaten op de Cito toetsen in het algemeen en de Centrale Eindtoets in het bijzonder zijn lager dan wat verwacht mag worden                       
(“onderpresteren”). Van deze dalende tendens is al sprake vanaf schooljaar 2015 - 2016. Ook de inspecteur spreekt in zijn RAPPORT VAN                     
BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK EGBERTUSSCHOOL van een dalende trend. Hij maakt zich eind 2016 nog geen zorgen: “De                
Egbertusschool heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement”. Het College van Bestuur maakt zich begin                   
schooljaar 2018 - 2019 al wel zorgen: De Egbertusschool scoort in de afgelopen drie schooljaren 2x ‘Onvoldoende’ bij de Centrale Eindtoets en                      
1x nipt ‘Voldoende’. Het is zaak om in 2019 een ‘Voldoende’- resultaat te behalen. Omdat de stg. Trinamiek dit schooljaar ervaring op wil doen                        
met het afnemen van (externe) audits, wordt de Egbertusschool één van de scholen waarbij dit gaat gebeuren. De school scoort in 2019 helaas                       
wederom een ‘Onvoldoende’. Nogmaals een ‘Onvoldoende’ maakt dat de inspecteur met hernieuwde belangstelling naar de resultaten van de                  
Egbertusschool zal gaan kijken. Een (zeer) zwakke school wil de stichting ‘Trinamiek’ er niet bij hebben. Daarom krijgt de directeur de opdracht                      
middels een schoolverbeterplan aan te geven hoe de Egbertusschool ervoor gaat zorgen dat de resultaten weer op het niveau van de                     
verwachtingen gaan uitkomen. Daarbij geldt een resultaat op korte termijn, de huidige groep 8 moet op de centrale eindtoets weer (ruim)                     
voldoende scoren, en een resultaat op langere termijn: risicogroepen en -vakgebieden moeten in beeld worden gebracht om met gerichte                   
interventies de tussen- en eindresultaten weer op het gewenste niveau te krijgen. 
 
Naast de ‘Aanleiding’ vindt u in onderliggend document de volgende onderdelen: 

● Wat is er vanaf 2016 al in gang gezet? 
● Analyse 
● Conclusies en aannames 
● Interventies op korte en langere termijn met verwijzing naar het ‘Schoolverbeterplan 2019 -2020’. 
● Samenvattend 
● Bijlagen  



WAT IS ER VANAF 2016 AL IN GANG GEZET? 
De directie heeft vanaf schooljaar 2016 - 2017 ingezet op verbetering van de resultaten.  

● In 2016 - 2017 herbezinning op de missie en de visie van de Egbertusschool.  
● In 2017 - 2018 worden, mede op basis van de aanbevelingen van inspectie, de volgende speerpunten geformuleerd: 

○ leerlingen ruimte bieden om eigenaar van hun eigen leerproces te zijn;  
○ aansluiten op verschillende onderwijsbehoeften binnen de groep van betere leerlingen. 

● Het tussentijdse vertrek van drie leerkrachten zorgt voor stagnatie. Een externe adviseur, Brunhilde van der Sluijs, onderzoekt de                  
ontstane situatie en komt met conclusies en aanbevelingen (januari 2018).  

● In 2018 - 2019 vindt met een drietal nieuwe leerkrachten in het team een herbezinning middels een studietweedaagse plaats.                   
Vervolgens gaat het team met hernieuwde energie werken aan: 

○ eigenaarschap voor leerlingen d.m.v. de gedragslijn ‘Leren leren’ 
○ oriëntatie op nieuwe methode voor taal w.o. spelling 

● In 2019 - 2020  
○ wordt er voor het eerst gewerkt met de taal-/spellingsmethode ‘Staal’. 
○ zal het team zich oriënteren op een nieuwe methode voor aanvankelijk/technisch lezen en schrijven. 
○ wordt eigenaarschap voor leerlingen verder vorm gegeven door: 

■ voor het onderdeel ‘Spelling’ doelen en succescriteria te formuleren (resultaatkaarten en doelenkaarten voor leerlingen). 
■ de gedragslijn ‘Leren leren’ te consolideren en verder uit te bouwen. 
■ verbeterplan eigenaarschap (Master ‘Leren en innoveren’ met PLG). 

○ zijn er voor de groepen 5 t/m 8 afspraken gemaakt die moeten leiden tot een eenduidige aanpak voor begrijpend lezen met als                      
ontwikkelingsrichting de principes van ‘Close Reading’. 

● In 2020 - 2021  
○ zal deze nieuwe methode voor aanvankelijk/technisch lezen en schrijven in gebruik worden genomen. 
○ zullen we specifiek gaan inzoomen op begrijpend lezen (doelen en succescriteria - resultaatkaarten en doelenkaarten voor                

leerlingen).  
De vraag is of dit voldoende is om op korte en langere termijn het tij te keren. Daarvoor is een gedegen analyse nodig om de tegenvallende                          
resultaten te kunnen duiden. Bij deze analyse is, naast de aanbevelingen van de inspecteur, dankbaar gebruik gemaakt van de aanbevelingen                    
van Brunhilde van der Sluijs (januari 2018), en de uitkomsten van de externe audit die november/december 2018 heeft plaatsgevonden. Ook is                     
het verslag van het bezoek van de kwaliteitsmedewerker op 4 oktober 2018 in de analyse meegenomen. Ook daarin conclusies en                    
aanbevelingen die hebben geleid tot de volgende analyse. 



ANALYSE 
 

● de resultaten op de Centrale Eindtoets matchen niet met de verwachtingen op basis van de kenmerken van de leerlingen en de                     
ouderpopulatie. 

○ periode 2010 - 2014 : gem. 540.0 op de CITO-eindtoets 
○ periode 2015 - 2019 : gem. 534.6 op de Centrale Eindtoets 

 
● de kenmerken van de ouderpopulatie 

○ periode 2010 - 2014 : 63% van de ouders heeft opleiding HAVO/VWO 
■ percentage WO : 25% 

○ periode 2015 - 2019 : 67% van de ouders heeft opleiding HAVO/VWO 
(2020 : 71%) 

■ percentage WO : 24% 
● (in 2018 : 16% 
● in 2019 : 11% 
● in 2020 : 37%) 

 

● het verwijzingspercentage naar HAVO/VWO 
○ periode 2010 - 2014 : 83% 
○ periode 2015 - 2019 : 60% 

● (in 2018 : 47% 
● In 2019 : 35%) 

 
  



CONCLUSIES EN AANNAMES  
 
1. De ouderpopulatie blijft gelijk, waaronder de groep universitair geschoolde ouders. 
2. Het verwijzingspercentage naar HAVO/VWO daalt met 7%. 
3. Het resultaat op de centrale eindtoets daalt met 10%. 
4. In de periode 2010 - 2014 lijkt er sprake van bovenpresteren:  

Ouders HAVO/VWO : 63% Leerlingen HAVO/VWO : 83 % CITO : 540.0 ( = HAVO) 
5. In de periode 2015 - 2019 lijkt er sprake van onderpresteren:  

Ouders HAVO/VWO : 67% Leerlingen HAVO/VWO : 60 % C.E.T. : 534.6 ( = ‘MAVO’) 
6. Uit de terugkoppeling van het voortgezet onderwijs blijkt dat de adviezen die de leerlingen hebben gekregen kloppen (Uschi - 2018). 
7. Scholen op de Kaart: 32% van de lln. met HAVO-advies stroomt op. Advieskwaliteit afstroom: Groen (10 - 20%) (Scholman - 2018). 
8. Uit de analyse op schoolniveau blijkt dat naast de hierboven gesignaleerde dalende trend op resultaten Centrale Eindtoets de volgende  

vak- en vormingsgebieden 3x in 5 jaar tijd een ‘Onvoldoende’ scoren: 
○ begrijpend lezen 
○ spelling niet-werkwoorden 
○ meten en meetkunde 

9. De analyse op groepsniveau  van de resultaten gemeten tijdens de halfjaarlijkse (CITO) tussen- en eindtoetsen bevestigen dit beeld, zij  
het dat de resultaten voor begrijpend lezen gemiddeld hoger liggen. 

10. Uit de analyse op kindniveau blijkt dat: 
○ de eindscore van het onderwijsarrangement ‘intensief’ conform verwachting is; 
○ de eindscore van het onderwijsarrangement ‘basis’ is conform/beneden verwachting; 
○ de eindscore van het onderwijsarrangement ‘top’ is beneden verwachting. 

Dit bevestigt het beeld van het ‘onderpresteren’.  
 
Opvallend: 

● De neerwaartse spiraal lijkt zich vanaf 2015 (van CITO naar C.E.T.) in gang te hebben gezet. Is de prikkel om te presteren afgenomen                       
nu het resultaat van de C.E.T. niet meer mede-bepalend is voor het schooladvies?  

● De Egbertusschool telt 18 HB-leerlingen en 10 MB-leerlingen. Dat is bijna 20% (!) van de schoolbevolking (het landelijke gemiddelde ligt                    
op 10%). Deze groep kent onderpresterende leerlingen. 
 



INTERVENTIES OP KORTE TERMIJN 
Deze interventies betreffen de huidige groep 8 van het schooljaar 2019 - 2020 
 
Hier maken we ons géén zorgen over: Niveau E7 is bovengemiddeld. Daarnaast laat deze groep al jaren een stabiel beeld zien met hoge                       
scores voor begrijpend lezen, rekenen en wiskunde en taal w.o. spelling. Deze groep lift dus gewoon mee met de schoolontwikkeling die                     
beschreven staat in ons Schoolontwikkelplan én met de interventies zoals deze beschreven staan in het VERBETERPLAN                
EGBERTUSSCHOOL 2019 - 2020. 
 
Specifieke aandachtspunten m.b.t. tot CITO eindtoets zijn: 

● Meer inzetten op persoonlijke leerdoelen van leerlingen, mbv kindgesprekken aan het begin van het schooljaar. Bevorderen van de                  
eigen verantwoordelijkheid. Niet ‘het komt wel goed’ maar jezelf uitdagen. 

● Directeur kijkt met kinderen naar de resultaten (week 4/5) en waar ze naartoe moeten. Daar zijn deze leerlingen wel gevoelig voor. 
● Gelijk vanaf begin schooljaar beginnen met Close Reading voor Begrijpend Lezen. Daarnaast eerder beginnen met CITO vraagstelling                 

oefenen. Leerkracht gaat oefenboekjes CITO groep 8 inzetten.  
● Omdat sommige leerlingen daarom vragen worden ze gerustgesteld over de (impact van de) CITO eindtoets. Differentieer hierin, veel                  

leerlingen hebben juist een beetje meer peper nodig. Betrek ouders hierbij. 
● Monitoren resultaat WW-Spelling. Effecten nieuwe methode ‘Staal’ afwachten. Mochten de tussenresultaten daartoe aanleiding geven,              

kan er alsnog besloten worden om een extra inspanning m.b.t. ww-spelling te interveniëren.  
 
 
  



INTERVENTIES OP LANGERE TERMIJN 
Deze interventies betreffen de huidige groepen 3 t/m 8 van het schooljaar 2019 - 2020. 
 
Hierbij dient te worden opgemerkt, dat we de huidige groep 5 beschouwen als een risicogroep. We zullen de in gang gezette ontwikkelingen                      
goed moeten monitoren om te bepalen of er op termijn extra interventies voor deze groep noodzakelijk zijn. 
 
We verwijzen graag naar het: SCHOOLVERBETERPLAN EGBERTUSSCHOOL 2019 - 2020 
 
 
 
 
 
1 oktober 2019 
team Egbertusschool, 
namens deze 
 
Siety Meijer 
Intern begeleider Egbertusschool 
 
 
 
Ben van der Werf 
Directeur Egbertusschool 
  



Onderlegger voor het ‘Schoolverbeterplan 2019 - 2020’ 
 
Naar aanleiding van de toetsresultaten van de afgelopen jaren is voor dit schooljaar een verbeterplan opgesteld. Belangrijke aandachtspunten                  
voor het komende schooljaar zijn: 

● Het verhogen van de resultaten van het technisch lezen 
● Het verhogen/consolideren van de resultaten van het begrijpend lezen 
● Introductie van de taal-/spellingsmethode ‘Staal’ 
● Voortzetten van het traject Eigenaarschap en Leren Leren van het CED 

 
In het boek “Leren Zichtbaar Maken” stelt John Hattie dat scholen zich op basis van betrouwbare gegevens voortdurend bewust moeten zijn                     
van de effecten die ze hebben op hun leerlingen. De kern van onderwijsverbetering schuilt in het verbeteren van de alledaagse les- en                      
leerpraktijk. Daarbij draagt iedereen eraan bij dat de focus van de school is gericht op de praktijk van het lesgeven en het leren. 
 
Om de gewenste leer-onderwijscultuur te versterken worden daarnaast de volgende stappen genomen: 

● Het stimuleren van sparringsmomenten, waarbij gesprekken gevoerd kunnen worden over: lesaanpak, eigenaarschap, effectieve leertijd              
en hoe de voortgang van de klas te monitoren. 

● Het inventariseren van leerbehoeftes en het faciliteren van leerbezoeken. 
● Het sparren over de begeleidingsstructuur met als doel de opbrengst van evaluatiemomenten te verhogen. 

Bij dit ontwikkelingstraject maken we graag gebruik van de diensten van de CED-groep (niet begroot!) met specifieke aandacht voor het duiden                     
van resultaten en het (in)plannen van effectieve interventies conform de 4D-cyclus.  
 
In dit document wordt ingegaan op de verschillende schoolvakken en de aanpak voor het komende schooljaar. Alle actiepunten zijn vervolgens                    
verzameld in een actielijst. 
 
 
 
 
 
 



Technisch Lezen 
 
Resultaten schooljaar 2018-2019 
 
DMT resultaten juni 2019 
Score Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 
I-II-III (doel 60%) 50% 54% 61% 45% 71% 
Aantal lln 16 14 26 20 13 

 
DMT vaardigheidsgroei  schooljaar (van juni 2018 tot juni 2019) 
 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 
Landelijk  25,9 13,7 10,4 6,4 
Klas  29,4 6,8 13 12,9 
Verschil Nvt 3,5 -5,9 2,6 6,3 

 
AVI juni 2019 
 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 
Op niveau 62% 57% 73% 70% 92% 

 
 
Conclusie 
De leestechniek (DMT) is onvoldoende. Het tekstlezen (AVI) in groep 3 en 4 is onder het gewenste niveau. 
 
  



Werkwijze 2018-2019 
Methode: Veilig Leren Lezen (VLL) en Estafette 
Aanpak: zie groepsplannen 

Evaluatiegesprekken toetsresultaten M-toetsen en E-toetsen. 
Tussenevaluatie groep 3 met observatie en nagesprek. 
 
Aanpak 2019-2020 
Starten op de gebruikelijke wijze, met meename van de aandachtspunten uit de evaluatiegesprekken van vorig schooljaar. 
Voorbespreking van aanpak met leerkrachten (19 sept 2019). 
Realiseren extra tijd technisch lezen in groep 3 en 4. 
Realiseer groei met de middengroep en sterke groep (I-IV leerlingen). 
Effectieve leertijd en ‘werken aan wat werkt’ opnemen in vergaderplanning. 
Observatie ‘Doordacht Lesgeven’ met nabespreking door IB (12 en 14 november 2019) 

en 
Oriëntatie op nieuwe leesmethode. 
 
Bijzonderheden 

● Methode VLL voldoet niet meer. De resultaten van de herfst- en voorjaarssignalering van de methode zijn misleidend, de lat bij de LVS                      
toetsen ligt hoger.  

● De gemiddelde leeftijd van leerlingen in groep 3 en 4 is erg jong. In de huidige groep 3 is de helft bij de start van het leesonderwijs nog                            
geen zes jaar. 

 
 
 
  



Begrijpend Lezen 
 
Resultaten schooljaar 2018-2019 
 

Resultaten juni 2019 Resultaten januari 2019 
Score Groep 5 Groep 6  Groep 7 Groep 8 
I-II-III (doel 60%) 62% 69%  83% 78% 
Aantal lln 26 19  12 14 
 
 
Vaardigheidsgroei Van juni ‘18 tot juni ’19 Van jan ‘18 tot jan ‘19 
 Groep 5 Groep 6  Groep 7 Groep 8 

Landelijk 21 18,9  12,3 11,0 
Klas 26 18,1  18,2 13,3 
Verschil 5 -0,8  5,9 2,3 
 
Analyse 
De ambitie van de school (70% ipv 60%) wordt in groep 5 en 6 niet gehaald. De resultaten staan in groep 6 extra onder druk door het lage                            
niveau van het technisch lezen. De ambitie van de school wordt in groep 7 en 8 wel gehaald. De goede scores van groep 8 zijn echter niet                           
terug te zien in de CITO eindtoets 2019.  
 
  



Werkwijze 2018-2019 
Methode: Nieuwsbegrip. In groep 7/8 is veel met Close Reading geoefend. 
Aanpak: zie groepsplannen 

Evaluatiegesprekken toetsresultaten M-toetsen en E-toetsen. 
 
Aanpak 2019-2020 
Voorbespreking van aanpak met leerkrachten (11 sept 2019) 
Methode: Nieuwsbegrip. In groepen 5 t/m 8 wordt ervaring opgedaan met Close Reading. 
Opnemen Nieuwsbegrip woordenschat in weektaak. 
 
Aanpak 2020-2021 
Komen tot een eenduidige aanpak m.b.t. het Begrijpend Lezen aanbod. Dit kan leiden tot de keuze van een nieuwe methode/methodiek voor                     
Begrijpend lezen. 
 
 
  



Rekenen 
 
Resultaten schooljaar 2018-2019 
 
Resultaten juni 2019 
Score Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 
I-II-III (doel 60%) 75% 64% 76% 64% 77% 
Aantal lln 16 14 26 19 13 
 
Vaardigheidsgroei  schooljaar (van juni 2018 tot juni 2019) 
 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 

Landelijk  61,4 32,4 25,3 13,2 
Klas  43,2 8,2 22,7 13,0 
Verschil Nvt 18,2 -24,2 -2,6 -0,2 
 
Analyse 
De rekenscores zijn gemiddeld tot bovengemiddeld. In groep 4 en 6 wordt de ambitie van de school (70% ipv 60%) nog niet gehaald. Er is                         
sprake van een grote positieve groei in groep 4 en een gemiddelde groei in groep 7.  
In groep 5 en 6 was er sprake van een flinke teruggang bij de M-toetsen. Belangrijke oorzaak hierbij was de afwezigheid van de eigen                        
leerkracht. In groep 6 is dit (vrijwel) hersteld tot een gemiddelde groei. In groep 5 is er na de M-toetsen geen verdere teruggang geweest, het                         
niveau is gestabiliseerd. Voor sommige leerlingen hangt deze teruggang in prestaties samen met de hogere moeilijkheidsgraad van de                  
rekenstof van groep 5 en het zeer hoge niveau wat eind groep 4 werd gehaald.  
 
  



Werkwijze 2018-2019 
Methode: Rekenrijk en Rekentuin 
Aanpak: zie groepsplannen 

Evaluatiegesprekken toetsresultaten M-toetsen en E-toetsen. 
Tussenevaluatie April 2019: observatie met nagesprek 
 
Aanpak 2019-2020 
Starten op de gebruikelijke wijze, met meename van de aandachtspunten uit de evaluatiegesprekken van vorig schooljaar. 
In teamoverleg doorspreken van de in 2016 uitgezette rekenaanpak door rekencoördinator (Kwaliteitshandboek Rekenen). De afspraken               
hieromtrent worden overzichtelijk vastgelegd door de rekencoördinator en beschikbaar gesteld aan het team. 
Lessen Meten, Tijd en Geld vaker laten terugkomen, door leerlingen te laten doén (inplannen rekendagen). Observatie hierop met nagesprek,                   
door rekencoördinator. Deze observaties worden ingepland ná het hierboven genoemde (start)overleg. 
en verder 
 
Aanpak 2020-2021 
Oriëntatie op nieuwe rekenmethode. 
 
Aanpak 2021-2022 
Ingebruikname nieuwe rekenmethode september 2021. 
 
  



Spelling 
 
Resultaten schooljaar 2018-2019 
 
Resultaten juni 2019 
Score Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 wwsp 
I-II-III (doel 60%) 32% 65% 69% 65% 69% 54% 
Aantal lln 16 14 26 20 13 13 
 
Vaardigheidsgroei  schooljaar (van juni 2018 tot juni 2019) 
 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 

Landelijk  65,1 47,9 22,7 3,0 
Klas  109,1 42,3 27,4 4,3 
Verschil nvt 44 -5,6* 4,7 1,3 
 
Analyse 
De spellingresultaten van groep 4 t/m 7 zijn gemiddeld. De ambitie van de school (70%) wordt niet gehaald. De spellingresultaten van groep 3,                       
en de werkwoordspelling van groep 7 zijn onvoldoende. 
 
  



Werkwijze 2018-2019 
Methode: Taal op Maat 
Aanpak: zie groepsplannen 

Evaluatiegesprekken toetsresultaten M-toetsen en E-toetsen. 
 
Oriëntatie op nieuwe taal-/spellingmethode => Staal gekozen 
 
Aanpak 2019-2020 
Leerkrachten maken zich gebruik van Staal eigen. Regelmatig in teamoverleg terugkomen op voortgang hiervan. 
In het voorjaar worden doelenkaarten en de werkwijze daaromtrent ontwikkeld om het eigenaarschap van de leerlingen te vergroten. Dit maakt                    
deel uit van het traject wat het team onder begeleiding van het CED volgt. 

 
Verwachting resultaten spelling: teruggang in januari ivm gewenning nieuwe methode, herstel aan het einde van schooljaar (juni 2020), met                   
lichte groei tav juni 2019. 
 
  



SAMENVATTEND 
 
Stel een schoolverbeterplan op met als doel de resultaten op de Cito toetsen in het algemeen en de Centrale Eindtoets in het                      
bijzonder in voldoende mate te laten matchen met de verwachtingen op basis van de kenmerken van de leerlingen en ouderpopulatie. 
 
INTERVENTIES OP KORTE TERMIJN 
De interventies betreffen de huidige groep 8 van schooljaar 2019 - 2020. Deze groep lift mee met de schoolontwikkeling beschreven in ons                      
Schoolontwikkelplan én met de interventies zoals deze beschreven staan in het SCHOOLVERBETERPLAN EGBERTUSSCHOOL 2019 - 2020 
 
INTERVENTIES OP LANGERE TERMIJN 

Schooljaar Schoolontwikkelplan Schoolverbeterplan Aanvullend 

‘18 - ‘19 * eigenaarschap voor leerlingen d.m.v. de 
gedragslijn ‘Leren leren’. 
* oriëntatie op nieuwe methode voor 
taal/spelling. 
* doorgaande lijn van gr. 2 naar gr. 3 

* algemeen: starten met meename van 
de aandachtspunten uit de evaluatie- 
gesprekken van vorig schooljaar. 
* evaluatiegesprekken toetsresultaten 
M-toetsen en E-toetsen. 
* tussenevaluatie groep 3 (lezen) met 
observatie en nagesprek. 
* in groep 7/8 ervaring opdoen met 
Close Reading.  
* tussenevaluatie (rekenen): observatie    
met nagesprek. 
*  doorgaande lijn van gr. 2 naar gr. 3 

* positioneren talentcoach met 
specifieke aandacht voor aansluiting op 
verschillende onderwijsbehoeften 
binnen de groep van betere leerlingen. 
 

‘19 - ‘20  * werken met nieuwe 
taal-/spellingsmethode ‘Staal’. 
* oriëntatie op een nieuwe methode voor 
aanvankelijk/technisch lezen. 

* algemeen: starten met meename van 
de aandachtspunten uit de evaluatie- 
gesprekken van vorig schooljaar. 
* versterken gewenste leer- en 

* groepen 5 t/m 8: 
- oriëntatie op eenduidige aanpak 

voor begrijpend lezen 



* eigenaarschap voor leerlingen:  
- resultaatkaarten en doelenkaarten 

voor leerlingen (doelen en 
succescriteria spelling). 

- gedragslijn ‘Leren leren’ 
consolideren en verder uitbouwen. 

onderwijscultuur met ondersteuning van 
de CED-groep. 

- voorbespreking van aanpak met 
leerkrachten.  

- effectieve leertijd en ‘werken aan 
wat werkt’ opnemen in 
vergaderplanning.  

- observatie ‘Doordacht Lesgeven’ 
met nabespreking. 

* technisch lezen:  
- realiseren extra tijd technisch 

lezen in groep 3 en 4.  
- realiseren groei met de 

middengroep en sterke groep 
(I-IV leerlingen). 

* begrijpend lezen:  
- in groepen 5 t/m 8 ervaring 

opdoen met Close Reading. 
- woordenschat Nieuwsbegrip op- 

nemen in weektaak. 
* rekenen: 

- positioneren rekencoördinator 
met specifieke aandacht voor: 

- hogere opbrengsten 
‘Meten en Meetkunde’. 

- update ‘Kwaliteits- 
handboek rekenen’. 

(ontwikkelingsrichting principes 
‘Close Reading’).  

- oefenen met CITO-vraagstelling 
* positioneren taalcoördinator (i.o.) met 
specifieke aandacht voor hogere 
opbrengsten aanvankelijk/technisch 
lezen en doelenkaarten spelling. 
* groep 8:  

- kindgesprekken aan begin 
schooljaar. Bevorderen van 
eigen verantwoordelijkheid.  

- kinderen motiveren het maximale 
uit zich te halen 

- resultaten met leerlingen 
bespreken: waar staan we en 
wat is onze ambitie? 

- Close Reading voor Begrijpend    
Lezen. Daarnaast oefenboekjes   
CITO groep 8 inzetten.  

* verbeterplan eigenaarschap (Master    
‘Leren en innoveren’ met PLG). 
 
 
 



- observaties in de groep 
met nabespreking. 

* spelling: 
- Staal: regelmatig in teamoverleg    

terugkomen op voortgang  
* doorgaande lijn van gr. 2 naar gr. 3 

‘20 - ‘21 * werken met nieuwe methode voor 
aanvankelijk/technisch lezen. 
* eigenaarschap voor leerlingen:  

- resultaatkaarten en doelenkaarten 
voor leerlingen (doelen en 
succescriteria begrijpend lezen). 

- gedragslijn ‘Leren leren’ 
consolideren en verder uitbouwen. 

* oriëntatie op nieuwe rekenmethode.  

* algemeen: starten met meename van 
de aandachtspunten uit de evaluatie- 
gesprekken van vorig schooljaar. 
* oriëntatie op nieuwe rekenmethode. 
 
 

* verbeterplan eigenaarschap (Master    
‘Leren en innoveren’ met PLG). 
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RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK EGBERTUSSCHOOL  
Plaats : Vianen Ut  
BRIN nummer : 08MO C1 Onderzoeksnummer : 290483  
Datum onderzoek : 22 september 2016 Datum vaststelling : 8 december 2016 
 
SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE OORDELEN  
Egbertusschool heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.  
• De leerlingen gaan met plezier naar school en geven aan zich veilig te voelen. De ouders bevestigen dit.  
• De opbrengsten op de eindtoets van de Egbertusschool zijn voldoende. Op dit moment heeft de school voor kennisgebieden en vaardigheden                     
die geen onderdeel zijn van de eindtoets nog geen doelen gesteld voor het niveau van schoolverlaters.  
• De leraren verstaan hun vak. Er ligt voor hen nog een uitdaging om de leerlingen meer ruimte te bieden om eigenaar van hun eigen                         
leerproces te zijn.  
• De leraren houden zicht op de ontwikkeling van hun leerlingen en stemmen vervolgens het onderwijs af op de onderwijsbehoeften.                    
Aansluiten op de verschillende onderwijsbehoeften binnen de groep betere leerlingen vraagt nog aandacht.  
• Het hechte team zorgt voor een basis van waaruit de leraren kunnen groeien naar een situatie waarin het vanzelfsprekend is elkaars                      
kwaliteiten te benutten en van elkaar te leren.  
 
Toelichting op de oordelen: 

● De eindresultaten voor Nederlandse taal en rekenen zijn voldoende. Wel is er sprake van een dalende trend. De tegenvallende                   
resultaten in 2016 analyseert de school om meer inzicht te krijgen in mogelijke oorzaken.  

● De leraren hebben een prettige omgang met de leerlingen en er is sprake van een taakgerichte werksfeer. Leerlingen zijn over het                     
algemeen actief betrokken, onder andere door de inzet van coöperatieve werkvormen. Het gehanteerde instructiemodel wordt zichtbaar                
gedragen door de leraren. In het aanbrengen van meer individuele accenten binnen de groep betere leerlingen (top) ligt nog een                    
kans voor de school. De leraren mogen daarin meer gaan vertrouwen op hun eigen competenties en op die van hun leerlingen.                     
De uitdaging is om deze en ook de andere leerlingen meer ruimte te bieden om eigenaar van hun eigen leerproces te zijn,                      
waarbij de leraar niet als leider, maar meer als begeleider optreedt.  

● De leerlingen gaan met plezier naar school. De ouders, die wij spraken, bevestigen dit. De Egbertusschool beschikt al jaren over een                     
methode die zich richt op de ontwikkeling van de sociale competenties van haar leerlingen en die stevig is verankerd in de roosters van                       
alle groepen. Er is dan ook sprake van duidelijke regels en een voorspelbaar pedagogisch klimaat. De leraren kunnen nog wel hogere                     
verwachtingen uitstralen en de leerlingen meer uitdagen. 



● De Egbertusschool weet waarin zij zich wil onderscheiden en heeft daarvoor doelen geformuleerd. De gekozen ontwikkelthema’s                
voor dit jaar passen in het meerjarenbeleid van de school en in het koersplan van het bestuur. Binnen een betrouwbaar en                     
cyclisch systeem voor kwaliteitszorg worden de belangrijke onderdelen van het onderwijsproces - en de resultaten               
geanalyseerd, verbeterd en geëvalueerd. 

● De leraren vormen een klein, maar hecht team dat zich sterk verbonden voelt met elkaar en met de school. … De basis is gelegd dat                         
het vanzelfsprekend wordt om elkaars kwaliteiten te benutten en van elkaar te leren.  

 
 Verbeterpunten: 

● Bied leerlingen ruimte om eigenaar van hun eigen leerproces te zijn. 
● Sluit aan op verschillende onderwijsbehoeften binnen de groep van betere leerlingen. 

 
Reactie bestuur 
Het bezoek van de inspecteur leverde ons een gratis spiegel op waarmee we in het kader van het missie-/visietraject verder aan de slag                       
kunnen! In de verdere uitwerking nemen we dan ook op: 

● de leerlingen meer ruimte bieden om eigenaar van hun eigen leerproces te zijn;  
● een verschuiving in de rol van de leerkracht van leider naar begeleider;  
● het aansluiten bij de onderwijsbehoeften binnen de groep betere leerlingen;  
● het nog meer benutten van elkaars kwaliteiten en nog meer mét en ván elkaar leren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



EGBERTUSONDERZOEK BRUNHILDE VAN DER SLUYS - AANBEVELINGEN - INFO AAN OUDERS 
 
Betreft: belangrijkste bevindingen onderzoek  
                             RKBS Egbertus dec 2017/jan 2018 
Voor: ouders 
Datum: 12-02-2018 
 
  
Aanleiding  
Op school heeft in december 2017 en januari 2018 een onderzoek plaatsgevonden. Aanleiding voor het onderzoek was dat in november 2017 drie                      
onderbouw-leerkrachten hadden aangegeven de school per 1 februari 2018 te willen verlaten. Dit voornemen leidde begrijpelijkerwijs bij teamleden en                   
(een deel van de) ouders tot onrust en zorg.  
Met alle medewerkers en twee ouders van de MR zijn daarom gesprekken gevoerd met als doel aanbevelingen te formuleren voor de toekomst. Op 7                        
februari zijn die besproken met het huidige team en oudergeleding van de MR. 
 
Aanbevelingen voor de school 
Onderwijsvernieuwing:  
Alle betrokkenen hebben aangegeven nog steeds te staan achter de onderwijsvernieuwing. Na het vertrek van de drie ervaren leerkrachten is wel belangrijk                      
dat het proces van onderwijsvernieuwing opnieuw wordt opgestart. En dat er goed gekeken wordt hoe de plannen, die daaruit voortkomen, kunnen worden                      
waargemaakt.  
Samenwerking:  
Om te voorkomen dat op korte en langere termijn opnieuw medewerkers teleurgesteld raken, is het belangrijk om de teamontwikkeling serieus ter hand te                       
nemen. Een voornaam punt daarbij is, dat alle teamleden uitvoerig de gelegenheid krijgen wat men concreet wil in de samenwerking.  
Leiderschap en communicatie:  
De school zal de wijze waarop verantwoordelijkheid wordt gedeeld en de communicatie vorm krijgt, kritisch onder de loep nemen.  
 
Vervolgstappen 
1. De aanbevelingen met het oog op een verbetertraject zijn besproken begin februari 2018 
2. We maken van een (gezamenlijk) plan waarin bewustwording/ perspectief vinden/vertrouwen opbouwen de eerste stappen zijn om daarna met goede                   

energie en daadkracht dat ook waar te kunnen en willen maken in de school. 
3. We zoeken een goede ondersteuner bij dat proces. 
 
Heeft u vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met Theo Klinkien van de stichting Trinamiek. 



Verslag bezoek Egbertus 
aanwezig: Ben van der Werf en Siety Meijer (IB’er sinds maart 2018) 
4 oktober 2018 
 
Algemeen: 

● 4D werken al vanaf 2012 in gang gezet. Kiezen welke ambities je gaat nemen 
● Schoolplan/schoolgids 1 document 
● 143 leerlingen 2018 (stabiel) teldatum 139  
● Inspectie voor het laatst geweest in sept 2016 
● Continurooster tot 14.30 uur en woensdag tot 12.30 uur, naschoolse spelactiviteiten 
● Egbertus top 10 (respect, hoge verwachtingen, mede verantwoordelijk) 
● Kernwaarden: samen, veiligheid, plezier en respect 
● Missie: Samen leven en leren in een veilige omgeving 

 
 
Zachte gegevens (S/W) 

● Sfeer onder leerlingen is positief en veilig 
● Team is dit schooljaar door vertrek veranderd: jong en betrokken 
● Vorig jaar was onrustig door gelijktijdig vertrek van 3 leerkrachten (onvrede over grote ½ en ⅔ combi). Dit gaf onrust bij ouders en heeft uiteindelijk 2                          

leerlingen gekost aan de concurrent school de Wiekslag.  
● Nu veel nieuw jonge mensen; drie zwanger 
● Wiekslag trekt leerlingen door de MAXklas (HBG) 
● Wat kan beter: professionele cultuur (onderlinge communicatie/ feedback), eigenaarschap bij leerlingen (te veel pamperen)  
● Wat gaat goed: boeiend onderwijs, inzet teamleden, fijne sfeer, ouderbetrokkenheid (oa.klankbordgroep bij onrust vorig jaar) en samenwerking met                  

externe partijen. 
 
Harde gegevens (S/W) 

● Oudertevredenheid 2017: 
Goede score: informatie is voor ouders begrijpelijk 
Zwakke score: geen 

● Over het algemeen een goede samenwerking met ouders en school 



● Quickscan okt 2017:  
Goede score: onderlinge samenwerking en bedrijfsvoering is goed georganiseerd 
Zwakke score: werkdruk/werk buiten schooltijd, schoolleiding oog voor welzijn personeel en de sfeer en verhouding tussen collega’s 
Aanvullende opmerking: De Quickscan is afgenomen door het ‘oude’ team. Het is de vraag of het ‘nieuwe’ team zich nog in de uitkomsten herkent. 

● Inspectie 2016: 
Samenwerken; Schoolklimaat; Veiligheid; Evaluatie en verbetering: Goed 
Resultaten; Zicht op ontwikkeling; Didactisch handelen en Kwaliteitscultuur: Voldoende 

○ Nog geen doelen gesteld op overige vaardigheden (creatief) 
○ Aansluiten op onderwijsbehoeften/ eigenaarschap / 
○ Zorgen om dalende trend in opbrengsten. 

● Parnassys (aantallen leerlingen wisselen/ geregeld rare pieken/dalen) 
Kleuterverlenging: Blauw (0 tot 5 %) 
Doublures: Blauw (0 tot 1 %) 
Huidige groep 4 zeer zwak afgeleverd vorig jaar: alles rood (goed binnen vanaf kleuters) 
Leesproces stagneert in middenbouw muv pieken 
Spelling ww in groep 7; 70% uitval 
Groep 6 in alles goed, ook in 5 maar niet in 4: wat is hier gebeurd? 

● Website: 
Van 78 % van deze gezinnen heeft/hebben de ouder(s) een opleiding gevolgd variërend van HAVO,  (V)WO, HBO tot Universiteit. 
Van 22 % van deze gezinnen heeft/hebben de ouder(s) een opleiding genoten variërend van LBO, MAVO tot (V)MBO. 

● Rapportage Koersplan: 
Alle vakjes Ped. Tact zijn groen 
Lerende Organisatie en Boeiend onderwijs nog in ontw. 

● Scholen op de Kaart: 
32% van de kinderen met HAVO advies stromen op.. 
Advieskwaliteit afstroom: Groen (10 - 20%) 

 
Analyse 

● Resultaten Cito (tussenresultaten en centrale eindtoets) sluiten niet aan bij de hoge adviezen van de school en de VO school krijgt veel de kinderen                        
alsnog op een nog hoger niveau: Egbertus lijkt niet uit de kinderen te halen wat erin zit. 

● Geen duidelijke oorzaak in de data gevonden voor zwakke resultaten, behalve groep 3 vorig jaar (alles rood): klas ⅔ niet geslaagd en ook als aparte                         
groep te druk 

● Kinderen pamperen, missen van eigenaarschap zou mogelijk in relatie kunnen staan met het missen van de goede groep. 



● Welzijn personeel en verhouding onderling was zorgpunt en nu met wisselingen nieuwe leerkrachten en huidige zwangerschappen blijft deze binding                   
met elkaar wisselen. 

● Missie: samen leven en leren in een veilige omgeving. Is het bewust eerst leven en daarna leren? Is de soc. emot ontwikkeling belangrijker dan                        
cognitieve ontwikkeling? Wanneer zijn jullie tevreden? 
 

Adviezen voor mogelijke acties 
1. Kunnen verklaren waarom de leerlingaantallen per toets in één klas verschilt van aantal (verhuizing, ziekte, eigen leerlijn enz) 
2. Verder onderzoek naar de variabelen om de leerprestaties te beïnvloeden:  

Op leerkracht gebied: did /ped /klas.man/ leertijd /aanbod / schoolklimaat en/of te laag  
ambitieniveau of lln te snel als zorgleerling zien 

Management gebied: onderschatting kwaliteitsprobleem, onvoldoende sturen, oorzaken  
buiten school zoeken, geen goede analyse of focus op verbetering  
en professionalisering 

3. Insteken op verbinding met elkaar/ teambuilding / gedeelde visie na de vele wisselingen die er zijn geweest en nog gaan komen (verlof                      
vervangingen) Doen we al. Het missie-/visie traject is met nieuwe team overgedaan en 18 en 19 oktober heeft het team een tweedaagse met als                        
inhoud; het verbeteren van de professionele cultuur, waaronder en de onderlinge samenwerking en communicatie (teambuilding). 

4. Opstellen lange termijn plan:  
● bijvoorbeeld het ‘leren leren’ om eigenaarschap bij kinderen te vergroten: is in het 4-jaren ontwikkelingsplan opgenomen. 
● het starten van het traject didactisch coachen voor vergroten professionalisering leerkrachten (ped/did) en vormgeven verbetercultuur (zie                

bijlage) 
● er is nog winst te behalen bij de vakken lezen en spelling. 

5. Opstellen korte termijnplan voor groep 8 wil je niet weer op rood uitkomen met de centrale eindtoets en dan is de kans groot dat je een zeer zwakke                            
school wordt  

6. Vorm een denktank en kom om de twee maanden bij elkaar om de effecten te evalueren 
● Zorg dat je de goede leerling bij rekenen en begrijpend lezen weer terug krijgt: investeer in deze midden/bovengroep ipv focus op de zwakke                       

leerlingen 
● Ga na wat je goed hebt gedaan bij de groei van de leerlingen op het gebied van prestaties rekenen E7 (uitval is van 41% naar 21% gegaan)                           

en pas dat toe bij de rest indien mogelijk. 
● Werkwoordspelling (71% uitval) intensiveren in aanbod en tijd (en nagaan wat er in groep 6 ws niet in het aanbod zit om dit probleem volgend                         

jaar te tackelen) 
● Ga na of je de kinderen, leerkrachten en ouders voldoende voorbereid op het belang van de eindtoets. (bijvoorbeeld 1 keer een Eindtoets                      

Cito oefenen en bespreken) 



7. Voorzetten korte termijnplan voor huidig groep 4 (anders neem je deze resultaten 6 jaar mee in je organisatie): fulltime juf, ambitieniveau hoog                      
houden, extra interventie soc. emot. enz. 

8. Bekijk de doorgaande lijn van 2 naar 3: welk ontwikkelniveau wil je dat de kinderen beheersen om groep 3 te halen? Je gaat immers van een aanbod                           
op leeftijdsniveau naar een klassikaal systeem in groep 3. 

9. Externe audit voor de onafhankelijke blik en antwoord vinden op je hulpvraag: welke variabelen zijn van belang om de potentie die er zeker is bij de                          
leerlingen terug te zien in de resultaten van de leerlingen. 

 
 
 
Marion Scholman 
kwaliteitsmedewerker Trinamiek 
 
 
Bijlage: 
Didactisch coachen: V1 V2 en V3 vragen 
https://www.vfconsult.nl/opleidingen-en-trainingen/didactisch-coachen/ 

 
  

https://www.vfconsult.nl/opleidingen-en-trainingen/didactisch-coachen/


Uit: RAPPORTAGE ANALYSE BASISSCHOOL EGBERTUS 
te Vianen 

  
Analyse uitgevoerd door: drs. Uschi van der Velden 

Ludo Wilbrink 
november/december 2018 

 
Aanleiding 

● De resultaten op de Cito toetsen in het algemeen en de Centrale Eindtoets in het bijzonder zijn lager dan wat verwacht mag worden                       
(“onderpresteren”).  

● Welke variabelen zijn van belang zijn om de potentie van leerlingen terug te zien in de resultaten van de leerlingen? 
● Op welke wijze kunnen we het eigenaarschap van leerlingen vergroten? 
● Wat zijn in zijn algemeenheid de belemmerende en bevorderende factoren schoolbreed? 

  
Focus van de school op de professionele cultuur, met name waar het gaat om elkaar aan te spreken en het gelijkwaardig gesprekspartner zijn                       
van de hoog opgeleide ouders. 
 
De volgende onderzoeksvragen staan centraal: 

1. In hoeverre heeft de school voldoende zicht op de kwaliteit van het onderwijs en stuurt zij op verbetering ervan?  
2. Wat is het effect van de verbeteractiviteiten van de afgelopen periode?  
3. Wat is op dit moment de kwaliteit van het onderwijs op de school? 
4. Beschikt het team over voldoende expertise voor het (verdere) ontwikkelingstraject? 
5. Wat is er nodig, zodat de school de kwaliteit van haar onderwijs (tijdig) verder kan verbeteren? 

 
Uit de terugkoppeling van het voortgezet onderwijs blijkt dat de adviezen die de leerlingen hebben gekregen wel kloppen maar dat de adviezen                      
niet altijd matchen met de behaalde scores op de Eindtoets (Idem conclusie beleidsmedewerker). 
 
Van de ouderpopulatie heeft 22% van de ouders een opleiding genoten variërend van LBO tot (V)MBO en 78% van HAVO tot universiteit. 
 



Samenvattend 
Samenvattend kan gesteld dat de professionele cultuur zich ten positieve ontwikkelt. Er is een positieve sfeer en groeiende gezamenlijke                   
verantwoordelijkheid, gericht op het met elkaar vorm geven aan boeiend onderwijs. Aandacht vraagt het meer onderwijsinhoudelijk aansturen                 
van de gewenste onderwijsvernieuwing.  
 
Samenvattend 
Er is perspectief om schoolbreed over de hele linie voldoende eindresultaten te realiseren in 2019 en ook in de jaren daarna, met name als                        
gericht gewerkt wordt in de huidige leerjaren 5 en 6. De verschillen tussen leerlingen zijn soms groot; naast leerlingen die hoog presteren zijn er                        
ook leerlingen die laag presteren groot. De uitdaging is om met elkaar na te gaan wat de invloed van de variabelen aanbod, leertijd en                        
didactisch handelen is om te zorgen dat álle leerlingen optimaal profiteren. Klassenbezoeken en teamleren (samen lessen voorbereiden)                 
kunnen ingezet worden waarmee de kracht binnen het team optimaal wordt benut. 
 
Conclusie 
De conclusie is dat de inspectie in 2016 positief oordeelt over de school en richting geeft voor verbetermogelijkheden. De school is hiermee aan                       
het werk maar zit te veel in de aanloopfase om van zichtbaar effect te kunnen spreken – in ieder geval tijdens de audit.  
Het systematisch verbeteren (ook van de (eind)opbrengsten), kan versterkt worden door onderscheid te maken in strategische,                
tactische en operationele doelstellingen. Door de afgesproken verbeteracties meer zichtbaar te maken in een activiteitenoverzicht en                
daarbij evaluaties cyclisch in te zetten wordt onderzoek mogelijk om te bepalen in hoeverre doelen worden gerealiseerd en wat de                    
verbeteracties opleveren.  
 
Samenvattend 
Samenvattend kan gesteld worden dat de kwaliteit van het didactisch handelen niet het grootste probleem is in de school: elementen                    
van het lesmodel Doordacht Leren en planmatige afstemming zijn merkbaar en zichtbaar. Het leerrendement kan verhoogd worden                 
door focus te leggen op leerdoel en het gewenste leerresultaat en het denken en werken vanuit leerlijnen. 
 
Het team staat voor de opdracht om meer uit de leerlingen te halen. De resultaten matchen onvoldoende met de verwachtingen die je hebt op                        
basis van de kenmerken van de leerlingen en ouderpopulatie. In deze audit is het beeld bevestigd dat de leerlingen meer kunnen leren en dat                        
het team ook in staat is dat te bewerkstelligen. Kort samengevat zou de opdracht kunnen luiden ‘Van Samen Leven naar meer Samen Leren’.                       
Het ‘samen leren’ vraagt om structurele aandacht: wat wil ik de leerlingen leren, hoe wil ik ze iets leren, check op wat er geleerd is en                          



onderzoek op wat er te verbeteren is. De impact van het leren – in de brede zin van het woord en niet enkel teruggebracht tot                         
resultaten op de toetsen uit het leerlingvolgsysteem – kan verder vergroot worden. 
Het team heeft de eerste stappen gezet met de inzichten uit ‘Leren zichtbaar maken’ . Aan de hand van deze inzichten kan de impact van                        

1

het onderwijs op het leren van leerlingen én het continue proces van evalueren van de effecten van het handelen van de leraar vervolgd                       
worden. Daarmee heeft de school een goede keuze gemaakt. De kunst is deze werkwijzen te verbinden aan vakinhoudelijke en                   
didactische keuzes en deze onderling in de school goed met elkaar af te stemmen. Dit draagt zeker bij aan meer zichtbaarheid van de                       
meetbare (smalle) en merkbare (brede) onderwijsdoelen.  
 
Het team beschikt over positieve energie en heeft voldoende potentieel en vaardigheden in huis. De kansrijke nieuwe personele                  
bezetting moet het verschil kunnen maken. Voorwaardelijk is een aansturing die het team uitdaagt de gewenste acties te formuleren, daarmee                    
te experimenteren, inhoudelijke feedback geeft op het didactisch handelen en zorgt voor borging van afspraken.  
De directeur is een gedreven man met een strategisch toekomstbeeld. De uitdaging voor het implementeren van Leren zichtbaar maken is                    
het terugbrengen van het strategisch beeld naar de werkvloer door het formuleren van concretere doelen, deze te delen en met het team en                       
onder te brengen in een concreter uitgewerkt jaarplan. Vervolgens is het zaak in het implementatieproces de voortgang te evalueren en de                     
resultaten van de inspanningen in beeld te brengen. Dat vraagt dus om een krachtige focus op meer specifieke doelen en mijlpalen voor                      
de ontwikkeling van het pedagogisch-didactisch handelen. Werken op deze manier zorgt ervoor dat je preventief werkt in plaats van                   
reageren op hulpvragen die ontstaan. 
 
 
  

1 Gebaseerd op het trainingsprogramma Visible Learning Plus van Professor John Hattie. 



ANALYSE EGBERTUSSCHOOL 
 
Resultaten Cito eindtoets/Centrale Eindtoets 2015 - 2019 
 

Jaar Cito-score VMBO VMBO/HAVO HAVO/VWO (T)VWO 

2010 (12) 533.1 7% 43% 29% 21% 
2011 (12) 546.2 0% 0% 42% 58% 
 

 
Jaar 

 
Score 

 
LWOO 
/PrO 

 
VMBO 
BL/KL 

 
VMBO 
GL/TL 

 
TL 
HAVO 

 
 
HAVO 

 
HAVO 
VWO 

 
VWO 

HAVO 
t/m 
VWO 

 
aantal 
lln. 

CITO  
/ 
C.E.T. 

2012 543.8 0 0% 0% 0% 71% 0% 29% 100% 15 CITO 

2013 540.0 0 0% 12% 0% 50% 19% 19% 88% 16 CITO 

2014 537.6 1 5% 5% 15% 22% 24% 29% 75% 21 CITO 

2015 538.5 2 9% 9% 4% 4% 26% 48% 78% 23 C.E.T. 

2016 534.6 1 0% 34% 0% 44% 0% 22% 66% 18 C.E.T. 

2017 535.6 1 6% 19% 0% 25% 31% 19% 75% 16 C.E.T. 

2018 531.1 1 27% 16% 10% 10% 21% 16% 47% 19 C.E.T. 

2019 533.3 0 28% 15% 21% 21% 7% 7% 35% 14 C.E.T. 

2020          12 C.E.T. 

 
 
 
 
 



2019 2018 2017 2016 2015  
Lezen  
begrijpend lezen dubbel min min min gem plus 
samenvatten plus min gem dubbel min plus 
opzoeken plus gem min plus plus  
Taalverzorging  
spelling werkwoorden gem plus min min plus 
spelling niet-werkwoorden min gem dubbel min min gem 
grammatica gem min dubbel min gem gem 
interpunctie plus gem gem gem gem 
Rekenen  
getallen dubbel plus plus min min gem 
verhoudingen plus gem gem min plus 
meten en meetkunde min dubbel min gem dubbel min gem 
verbanden min gem min gem gem 
 
 
OPLEIDING VERVOLGONDERWIJS Score 
Opleiding ouders lichting 2010 (12) 
BaO/LTS/MAVO /MBO 37% VMBO t/m TL/HAVO 50%  533.1 
HAVO/HBO 58% HAVO/VWO 29% 
WO 05% VWO 21% 
 
Opleiding ouders lichting 2011 (12) 
BaO/LTS/MAVO /MBO 35% VMBO t/m TL/HAVO   0% 546.2 
HAVO/HBO 25% HAVO/VWO 42% 
WO 40% VWO 58% 
 
Opleiding ouders lichting 2012 (15) 
BaO/LTS/MAVO /MBO 38% VMBO t/m TL/HAVO   0% 543.8 
HAVO/HBO 38% HAVO/VWO 71% 
WO 24% VWO 29% 
 
Opleiding ouders lichting 2013 (16) 
BaO/LTS/MAVO /MBO 26% VMBO t/m TL/HAVO 12% 540.0 
HAVO/HBO 45% HAVO/VWO 69% 
WO 29% VWO 19% 



 
Opleiding ouders lichting 2014 (21) 
BaO/LTS/MAVO /MBO 50% VMBO t/m TL/HAVO 25% 537.6 
HAVO/HBO 25% HAVO/VWO 46% 
WO 25% VWO 29% 
 
Opleiding ouders lichting 2015 (23) 
BaO/LTS/MAVO /MBO 27% VMBO t/m TL/HAVO 22% 538.5 
HAVO/HBO 44% HAVO/VWO 38% 
WO 29% VWO 48% 
 
Opleiding ouders lichting 2016 (18) 
BaO/LTS/MAVO /MBO 32% VMBO t/m TL/HAVO 34% 534.6 
HAVO/HBO 34% HAVO/VWO 44% 
WO 34% VWO 22% 
 
Opleiding ouders lichting 2017 (16) 
BaO/LTS/MAVO /MBO 25% VMBO t/m TL/HAVO 25% 535.6 
HAVO/HBO 45% HAVO/VWO 56% 
WO 30% VWO 19% 
 
Opleiding ouders lichting 2018 (19) 
BaO/LTS/MAVO/MBO 35% VMBO t/m TL/HAVO 53% 531.1 
HAVO/HBO 49% HAVO/VWO 31% 
WO 16% VWO 16% 
 
Opleiding ouders lichting 2019 (14) 
BaO/LTS/MAVO /MBO 45% VMBO t/m TL/HAVO 65% 533.3 
HAVO/HBO 44% HAVO/VWO 28% 
WO 11% VWO 07% 
 
Opleiding ouders lichting 2020 (12) 
BaO/LTS/MAVO /MBO 29% VMBO t/m TL/HAVO 
HAVO/HBO 34% HAVO/VWO 
WO 37% VWO 
 
 



ANALYSE EGBERTUS OP GROEPSNIVEAU EN OP KINDNIVEAU 
 
ANALYSE OP GROEPSNIVEAU 
Er is gekeken naar de resultaten van de groepen 2 t/m 8 over de jaren 2010 t/m 2018. 
 
Context 

● veel combinatiegroepen 
● veel wisselingen in groepen (zij-instroom en tussentijds vertrek leerlingen) 
● veel wisselingen in het team 

○ vertrek van 12 leerkrachten  
○ veel langdurig zieken en zwangerschapsverloven 
○ niet altijd goede vervangers 

 
Resultaten groepen 

● de gemiddelde scores voor Begrijpend Lezen, DMT, Rekenen en Wiskunde, Spelling niet werkwoorden ligt tussen de 2.4 en de 2.6 
● de gemiddelde score voor Spelling werkwoorden ligt aanzienlijk lager: 3.4 
● de groepen 4 en 7 scoren binnen het gemiddelde van 2.4 t/m 2.6 
● de groepen 5 en 6 scoren bovengemiddeld (2.2 en 2.3) 
● de groepen 3 en 8 scoren ondergemiddeld (3.0 en 2.8)  
● groep 3 scoort in een enkele groep beter dan in een combigroep 
● op de resultaten van groep 8 zoomen we hieronder specifiek in 
● resultaten van een groep zijn niet altijd één op één te linken aan de leerkracht vóór de groep 

○ goed scorende leerkrachten behalen soms ook mindere resultaten 
○ leerkrachten die zorgen voor rust, orde en structuur scoren veelal beter 

● soms is er sprake van chaos in een groep door: 
■ wisselingen in leerkracht voor de groep 
■ dynamiek in de groep 
■ combinatiegroepen die voor een groep ongunstig uitvallen 
■ vervangingsproblematiek 

○ de resultaten zijn er naar 



○ veelal vindt in stabielere periodes daarna weer herstel plaats  
● geen correlatie tussen de resultaten van groep 2 en 3 

 
Specifiek inzoomend op groep 8 2019 - 2020 

● van begin af aan een sterke groep 
○ lezen, rekenen, spelling 

● altijd in een combigroep 
● vanaf groep 5 één vaste fulltime leerkracht  
● wisselingen in de groep:  

○ 10 lln. tussentijds vertrokken 
○ 8 zij-stromende lln. 

 
Specifiek inzoomend op groep 8 2018 - 2019 

● van begin af aan een zwakke groep 
● altijd in een combigroep 
● groep 2/3  bleek geen succes 
● groep 4/6 bleek geen succes; in deze groep is de leerkrachtbezetting onrustig 
● in groep 3/5  en 4/5 is er sprake van enig herstel  
● in de 6/7 en de 6/7 met één vaste fulltime leerkracht is er sprake van een lichte daling 
● in groep 7/8 met één vaste fulltime leerkracht is er sprake van een licht herstel 
● wisselingen in de groep:  

○ 9 lln. tussentijds vertrokken 
○ 6 zij-stromende lln. 

● groep met tot nu toe hoogste aantal VMBO-ers (43%) 
 

Specifiek inzoomend op groep 8 2017 - 2018 
● van begin af aan een zwakke groep 
● op groep 8 na altijd in de combigroep 
● combi 2/3 bleek geen succes! 
● beste resultaat in groep 8 



● wisselingen in de groep:  
○ 4 lln. tussentijds vertrokken 
○ 8 zij-stromende lln. 

● laagste score op de centrale eindtoets 
 
Specifiek inzoomend op groep 8 2016 - 2017 

● t/m groep 4 enkele groep 
● vanaf groep 5 in de combigroep 
● leerkrachtwisselingen in 4, 5 en 6 
● chaos in 4, onrust in 5 en 6  
● met verwijzing van ll. naar SO keert rust in groep 5 geleidelijk aan terug 
● beste resultaten in groep 5 t/m 7 
● verval in groep 8 met onervaren leerkracht 
● wisselingen in de groep:  

○ 7 lln. tussentijds vertrokken, w.o. 2 zittenblijvers en 2 s(b)o-ers 
○ 8 zij-stromende lln. 

 
Specifiek inzoomend op groep 8 2015 - 2016 

● groep met potentie 
● groep met dynamiek 
● wisselingen in de groep:  

○ 4 lln. tussentijds vertrokken 
○ 3 zij-stromende lln. 

● t/m groep 5 enkele groep 
● vanaf groep 6 in de combigroep 
● leerkrachtwisselingen in 2, 3, 6 + 7 
● chaos in groep 6, onrust in groep 7 
● onverklaarbaar verval in groep 8 met sterke leerkracht 
● groep met tot nu toe hoogste aantal VMBO-ers (34%) 

 



Algemene aandachtspunten/aanbevelingen 
● sterke leerkracht in zwakke groep 
● sterke leerkracht in groep 8 
● groep 3 uit de combigroep houden 
● (eerder) interveniëren wanneer dynamiek in de groep leidt tot een onveilige situaties  

 
 
ANALYSE OP KINDNIVEAU 

● eindscore van het onderwijsarrangement intensief is conform verwachting  
● eindscore van het onderwijsarrangement basis is conform/beneden verwachting 
● eindscore van het onderwijsarrangement top is beneden verwachting 

  



LOGBOEK ACTIES EGBERTUS 
 
Tot nu toe: 

● verbeterplan groep 8: 30/10/18 
● audit: 29/11/18 
● Reactie op audit: t/m jan. 19 
● Analyse resultaten jan 

 
Bijgewerkt overzicht eindtoets: 

Jaar Aantal lln Zonder 
correc- 
tie 

Landelijk 
gem. 

Onder- 
grens 

Met 
correc- 
tie LG 

Landelij
k gem. 

Par 
nas 
sys 

Schole
n op de 
Kaart 

2015 23/23 538,5 534,8  536,1 534,9 op of 
boven 

537,0 

2016 18/18 534,6 534,5  533,5 534,6 onder 534,6 

2017 16/16 en 
15/16 

535,6 535,1  534,5 535,2 onder 535,6 

2018 19/19 531,1 534,9  534,9 x onder 530,1 

2019 14/14 533,3 535,7 534,8 x x onder  

 



 
Uit: scholen op de kaart 
 

 
 
Uit Parnassys: op al deze jaren de ondergrens niet behaald 
 



 
(Tussenopbrengsten vanuit Parnassys) 
 
Overdrachtsgesprek Theo, René, Marion en Ben 

● Verbeterplan groep 8 heeft zijn vruchten afgeworpen. Ze hebben beter gescoord dan de Entree zegt, alleen begrijpend lezen is verrassend laag. 
● Nieuwe methode taal gekozen: STAAL 
● Huidige 7 (toekomstige groep 8) gaat goed. Verwacht hier geen problemen 
● Sprake van een dalende tendens in het verleden veel beter gescoord). Het is moeilijk om dit te duiden. 
● HBG is rond de 20% en die laten niet altijd zien wat erin zit 
● Team: een aantal kanjers loopt er rond. René: hoe werkt dit team samen? 
● We mogen meer doen met het eigenaarschap van kinderen. Dit jaar voor het eerst ingezet (leren leren) 
● Theo: Wat moet er in het verbeterplan komen? 

Ben: doorgaan met leren leren, talenten lkr. benutten, begr. lezen 
● Theo: Hoe kijk je tegen de externe ondersteuning op het 4D traject?  

Ben: wat mij betreft niet nodig, anders moet je wat anders weer laten. 
Marion: hoeft niet iets te laten volgens mij. In je schoolstructuur zit al kijken naar data en analyseren. Zet hier een externe bij voor extra diepgang. 

● Format verbeterplan is gegeven. Begin volgend schooljaar (1 oktober; 11.00 uur) gaan we het startgesprek verbeterplan voeren. Siety is aanwezig.  
● Evaluatie schoolontwikkelplan 18/19 stuurt Ben op naar Marion. 
● Schoolplan en schoolgids wordt losgekoppeld. Schoolplan is 19 juli 2019 af. 

  



Inventarisatie van Marion over inhoud verbeterplan Egbertus: 
(te gebruiken bij het opstellen van het verbeterplan) 
 
Algemeen 

● Auditrapport en evaluatie schoolontwikkelingsplan 18/19 als startpunt 
(rekenen: werken vanuit leerlijnen / keuze nieuwe taal-/spellingmethode / onderwijsstructuur / trajectplan leren leren / huidige groep 4) 

● Auditrapport: formuleer concrete doelen en tussendoelen 
● Auditrapport: beelden/successen zichtbaar in de school: verbeterbord 
● Externe ondersteuning 4D  
● resultaten op 1 manier analyseren 

 
OP1: aanbod 
Heroriëntatie op een aantal leergebieden: rekenen, taal, spelling, schrijven en aanvankelijk lezen): noodzaak zit met name bij het onderdeel taal: Staal 
geworden (bron: audit) 
Overgang groep 2 (leeftijdsniveau) naar groep 3 (jaarklassensysteem) mogelijk te groot 
Leren Leren / leren zichtbaar maken (bron Audit) 
 
OP2: zicht op ontwikkeling 
Leren zichtbaar maken 
duiden van resultaten en van het dagelijks didactisch handelen op beïnvloedbare factoren (zicht op kwaliteit) 
 
OP3: didactisch handelen 
leerdoelen afstemmen op niveau leerlingen 
fase ‘check’ na instructie kan beter 
 
KA1: kwaliteitszorg 
kwaliteitskaarten voor taal en rekenonderwijs opstellen met daarin de ambitie/ hoge verwachting 
Zorg dat in het systeem ook het duiden en doelen stellen (= aansturing) gedaan wordt. (zicht op kwaliteit) 
 
KA2: kwaliteitscultuur 
Van en met elkaar leren: collegiale consultatie en klassenbezoeken 
 



Overig: 
Nieuwe schoolplan moet losgekoppeld worden van schoolgids 
 

 



 
 
 
15-07-2019 
 
Ben heeft evaluatie jaarplan en concept MJP ingeleverd. Hierbij mijn reactie: 
 
Hi Ben, 
 
Dank voor de evaluatie en het bijgestelde meerjarenplan.  
Je geeft aan dat je met het team nog gaat kijken naar de bijstelling. Ik heb dit ook gedaan en het volgende valt mij op. Mogelijk helpt deze informatie jou en 
kan je dit verwerken in je bijstelling van het meerjarenplan en het opstellen van het verbeterplan.  
 
Punten voor het meerjarenplan: 



1. Begrijpelijke dat de keuze voor aandacht ligt op taal. Echter in 2021-2022 zou rekenen een plek kunnen krijgen. Deze stond in je meerjarenplan voor 
heroriëntatie, maar lijkt er nu afgevallen te zijn. 

2. Aansluiting groep 2- 3 zou onderzocht moeten worden (zie advies auditrapport en jouw reactie hierop 9.1). Als je kijkt naar de resultaten van groep 3 
(spelling en lezen flink onder ambitieniveau) geeft dit inderdaad aanleiding om te onderzoeken. 

3. Ik zie in de evaluatie de uitkomsten van de tussenevaluatie van rekenen en lezen groep 3 (zie gestelde acties 'zicht op kwaliteit') niet terugkomen in 
de evaluatie van 18/19. Komen hier nog acties uit voor schooljaar 19-20? 

4. In ons laatste gesprek ga je aan dat leren leren, talenten lkr en begrijpend lezen zeker terug zou komen in het nieuwe ontwikkelplan. Nu zie ik 
begrijpend lezen niet terugkomen in je meerjarenplan. 

5. Je hebt gekozen voor nieuwe catechese methode, schrijven en wereldoriëntatie voor volgend schooljaar (die laatste staat nog niet in het 
meerjarenplan). De vraag is of deze keuzes wenselijk zijn gezien de data en 'de basis op orde'. 

1. Spelling resultaten zijn zorgelijk, gezien het tabel 'zicht op kwaliteit'. Is de implementatiefase al afgesloten of komt dit terug bij leren zichtbaar 
maken? Moet de inzet niet intensiever ingeschaald worden. Bijvoorbeeld in combinatie met 'vergroten analyse vaardigheden leerkrachten'. 
Deze ontbreekt ook nog in het meerjarenplan. 

2. Gezien de data behoeft lezen nog aandacht. Nu is Avi beter dan de DMT. 
6. Overweeg of een apart plan voor de nieuwe groep 8 op spelling en rekenen nodig is. Dit om de verwachting (boven de inspectienorm) te kunnen 

halen. 

 
Veel succes en een fijne vakantie. 
We spreken elkaar weer op 1 okt. om 11.00 uur: startgesprek verbeterplan samen met het cvb.  
 
Gesprek Theo, Rene, Siety, Ben en Marion 
1 okt 2019 
 

1. Format van het verbeterplan van Trinamiek hebben we doorgenomen. Marion heeft al een begin gemaakt met de punten uit het schrijven van Ben. 
Siety en Ben gaan hier verder mee. Op 17 oktober stuurt Ben het def. plan op. 

2. Marion stuurt nog een artikel van vooraf toetsen: wat willen jullie bereiken met vooraf toetsen? Welke informatie denk je op te halen? 
3. Audrey 06-10037438) of Joyce (06-14796777) wordt gebeld voor ondersteuning uitzetten 4D handelen in het team. 
4. Prestatieafspraak: OR1 is nu nog onvoldoende en gaat naar voldoende en KA1 is volgens Ben/Siety al voldoende en wordt aangescherpt. 
5. Vervolgafspraken: om de 8 weken voortgangsgesprek 

 
 



Schoolontwikkelplan 2019 - 2020 
 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
Ei 
ge 
na 
ar 
sch
ap 
& 
M
et 

ho
de 

● Kindgesprekken 2 x   
per jaar 

● Vooraf toets afnemen   
bij plus leerlingen 
 

● Instructie o.b.v. keuzes 
● Leerdoelen benoemen 
● Doorgaande lijn van   

groep 2 naar groep 3 
 
 
 
 
 
 
 

● Kindgesprekken 2x per   
jaar 
 

● Vooraf toetsen afnemen   
(rek 10) bij aanpak II en      
III 
 

● Instructie o.b.v. keuzes 
 

● Doorgaande lijn van   
groep 2 naar groep 3 

● Gedragslijn ‘Leren leren’  
● Rekenen doelen en   

succescriteria 
● Portfolio rekenen starten 

 
 

● Scholing leerkrachten en   
hulp schoolbegeleidings-  
dienst  

● Oriëntatie op Rots en    
Water  

● Herbezinning op  
identiteit 

● Oriënteren op nieuwe   
methode taal/spelling;  
Naut, Meander en   
Brandaan; Hemel & Aarde 

 

● Kindgesprekken 
uitbreiden? Neen 

● Vooraf toetsen afnemen   
(rek 10 en taal 8) aanpak      
II en III 

● Instructiemodel 
evalueren 
groepsdoorbrekend? 
Neen 

● Doorgaande lijn van   
groep 2 naar groep 3 

● LZM kiezen onderdeel   
Taal (spelling): doelen én    
succescriteria 
 

● Specifiek inzoomen op   
technisch lezen 

● Scholing en borging   
leerkrachten o.l.v.  
schoolbegeleidingsdienst 

● Rots en Water   
teamscholing en  
implementatie 

● Oriëntatie op nieuwe   
methode VLL en   
schrijven 

 
 
● Aanschaf methode Staal,   

Naut, Meander en   
Brandaan, Trefwoord 

● Kindgesprekken 
uitbreiden? 

● Vooraf toetsen evalueren   
en bespreken aanpak II    
en III 

● Instructiemodel 
evalueren 
groepsdoorbrekend? 

 
 
● LZM taal borgen én nieuw     

onderdeel Taal (begr.   
lezen) kiezen: doelen én    
succescriteria 

● Specifiek inzoomen op   
begrijpend lezen 

● Scholing en borging   
leerkrachten o.l.v.  
schoolbegeleidingsdienst 

● Rots en Water   
teamscholing en borging 
 

● Oriënteren op nieuwe   
methode rekenen 
 
 

● Aanschaf methode Veilig   
Leren Lezen en schrijven  

 

● Kindgesprekken 
uitbreiden? 

● Vooraf toetsen evalueren   
en bespreken aanpak II    
en III 

● Instructiemodel 
evalueren 
groepsdoorbrekend? 

 
 
● LZM taal borgen én nieuw     

onderdeel (rekenen)  
kiezen: doelen én   
succescriteria 

● Specifiek inzoomen op   
rekenen 

● Scholing en borging   
leerkrachten o.l.v.  
schoolbegeleidingsdienst 

● Rots en Water   
teamscholing en borging 
 
 
 
 
 

● Aanschaf van methode   
Rekenen 

 

 
Groen is gerealiseerd. Blauw is op basis van voortschrijdend inzicht toegevoegd. Rood is op basis van voortschrijdend inzicht geskipt. 



 
 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
The

ma
tis
ch 
on
de
rw
ijs, 
Ku
nst 
& 
Cul
tu
ur 

 

● 2x per jaar Schoolbrede    
projecten 

● Thematisch werken in   
de eigen groep 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 2x per jaar Schoolbrede    
projecten o.b.v.  
evaluatie vorig jaar  

● 1 of 2 disciplines    
centraal stellen:  muziek 

● Leerkracht geeft les in    
andere groep 
 

● Oriëntatie op Portfolio   
Kunst en Cultuur   
uitbreiden 

● Kunst & Cultuurdag   
deels verzorgd door   
externen 

● 2x per jaar Schoolbrede    
projecten o.b.v.  
evaluatie vorig jaar 

● 1 of 2 disciplines    
centraal stellen:  
literatuur 

● Borgen discipline jaar   
ervoor 

● Talenten zichtbaar  
maken via Mijn Portfolio    
of Egbertus got Talent 
 

● Keuze voor Mijn   
Portfolio en dit vorm en     
inhoud geven 

● Kunst & Cultuurdag   
deels verzorgd door   
externen 

● 2x per jaar Schoolbrede    
projecten o.b.v.  
evaluatie vorig jaar 

● 1 of 2 disciplines    
centraal stellen, met   
elkaar een keuze maken 

● Borgen discipline jaar   
ervoor 

● Talenten zichtbaar  
maken via Mijn   
Portfolio. Ook  
leerkrachten 
 

● Mijn Portfolio verder   
uitbreiden 
 

● Kunst & Cultuurdag   
deels verzorgd door   
externen 

● 2x per jaar Schoolbrede    
projecten o.b.v.  
evaluatie vorig jaar 

● 1 of 2 disciplines    
centraal stellen, met   
elkaar een keuze maken 

● Borgen discipline jaar   
ervoor 

● Talenten zichtbaar  
maken via Mijn   
Portfolio. Ook  
leerkrachten 
 

● Mijn Portfolio verder   
uitbreiden 
 

● 1 dag groepsdoor-   
brekende Kunst &   
Cultuurdag zelf  
georganiseerd vanuit  
talenten leerkrachten  

 
Groen is gerealiseerd. Blauw is op basis van voortschrijdend inzicht toegevoegd. Rood is op basis van voortschrijdend inzicht geskipt. 
 



Evaluatie Schoolontwikkelplan Egbertusschool 2018 - 2019 
 

● Je kunt in het plan zien wat er gerealiseerd is (groen). 
● Je kunt zien wat we lopende het schooljaar op basis van voortschrijdend inzicht hebben toegevoegd (blauw): 

- De oriëntatie op Mijn Rapportfolio heeft tot het inzicht geleid, dat het Rapportdeel door ons niét gekozen gaat worden.                   
Mijn Rapportfolio is (nog) niet te koppelen aan ParnasSys. Dit heeft tot gevolg dat we óf voor ParnasSys moeten kiezen óf                     
voor Mijn Rapportfolio óf voor beide. Voor beide is dubbel werk. Doen we dus niet. ParnasSys loslaten betekent dat we                    
stichtingsbreed niet meer te volgen zijn. Willen we ook niet. Dus kiezen we niet voor het rapportdeel van Mijn                   
Rapportfolio. We hebben ons echter wél georiënteerd op het Portfolio-deel van Mijn Portfolio en zullen begin schooljaar                 
2019 - 2020 een definitief besluit nemen over invoering ervan. 

- Om de hierboven genoemde reden zijn de Rapportfolio onderdelen ‘Rekenen’ en ‘Taal’ geskipt. Deze onderdelen blijven we                 
via ParnasSys volgen. 

- Gaandeweg het schooljaar hebben we het besluit genomen om afscheid te nemen van de oude methode ‘Naut, Meander en                   
Brandaan’ om over te gaan op diens nieuwste versie. De lesboeken vielen uit elkaar van ellende. Van oud naar nieuw is                     
verhoudingsgewijze een eenvoudig te nemen stap. De daarmee gepaard gaande kosten zijn keurig voor 2019 begroot. De                 
nieuwste versie van Naut, Meander en Brandaan kon met een gerust hart worden aangeschaft. We gaan er komend                  
schooljaar mee aan de slag. 

● Het traject rondom ‘Rots en Water’ kwam in een zodanige versnelling, dat we de oriëntatie op ‘Rots en Water’ naar voren hebben                      
kunnen halen. Op basis daarvan hebben we besloten de teamscholing óók een jaar naar voren te halen. We liggen dus vóór op het                       
schema.  

● Hetzelfde geldt voor de oriëntatie op ‘Hemel en Aarde’ een methode voor catechese. De vergadering(en) over identiteit                 
heeft/hebben geleid tot de keuze van een nieuwe catechesemethode ‘Trefwoord’.  

● Voortschrijdend inzicht heeft er ook toe geleid, dat we het onderdeel ‘Schrijven’ koppelen aan VLL en dus naar voren halen. 
● De rode onderdelen zijn de onderdelen die we op basis van voortschrijdend inzicht hebben geskipt. Een aantal daarvan is                   

hierboven al toegelicht. Nadere toelichting behoeft: 
- In het kader van ‘Leren zichtbaar maken’ was de oorspronkelijke opzet om dit te gaan toepassen op het onderdeel                   

‘Rekenen’ waarbij we specifiek wilden inzoomen op doelen en succescriteria. De actualiteit heeft ons echter ingehaald. We                 
vernamen dat met de rekenmethode ‘Rekenrijk’ op niet al te lange termijn wordt gestopt. Dat maakt dat we ons dan                    
mogen gaan oriënteren op een nieuwe methode voor rekenen. Het ligt voor de hand om ook dán te kijken naar doelen en                      
succescriteria. 



- Daarnaast leek het logischer om éérst volop in te zetten op de gedragslijn ‘Leren leren’ om pas daarná de koppeling te                     
maken met een vakgebied. 

- Dit vakgebied werd ‘Taal’. Met de keuze van de nieuwe methode ‘Staal’ ligt het voor de hand om bij deze methode in te                       
zoomen op doelen en succescriteria. 

 
Tot zover de evaluatie van het schoolontwikkelplan 2018 - 2019.  
 
Ben van der Werf, 
juli 2019 


