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1. Inleiding 

 

Hierbij ontvangt u het jaarverslag over het schooljaar 2021-2022 van daltonbasisschool De Leer in 

Hengelo(Gld).   

Het jaarverslag heeft als doel verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid van het 

afgelopen schooljaar. Dit jaarverslag bestaat uit verschillende onderdelen die tijdens het 

schooljaar zijn gepasseerd en/of zijn vastgesteld.  

  

Het jaarverslag is met zorg samengesteld en wij willen u hiermee zo volledig mogelijk informeren. 

Het is bedoeld als interne verantwoording. Het jaarverslag is een terugblik op het afgelopen 

schooljaar om daarna nieuwe beleidsvoornemens te kunnen formuleren voor het komende 

schooljaar. Het jaarverslag wordt aan de medezeggenschapsraad en het team gepresenteerd en 

vervolgens aan het College van Bestuur van Stichting PRO8 aangeboden.  

  

In het jaarverslag wordt over de leerlingen gesproken in de mannelijke vorm. Steeds waar wordt 

gesproken over hem of zijn, kunt u ook haar lezen. Dit om de leesbaarheid van dit document te 

bevorderen.  

In het jaarverslag wordt verwezen naar documenten in de SharePoint omgeving van de school. 

Deze documenten zijn ook op school beschikbaar. 

 

In schooljaar 2021-2022 kreeg het onderwijs weer te maken met de maatregelen rondom COVID-

19 (corona). In de verslaglegging worden de consequenties van deze maatregelen wanneer 

nodig vermeld.  

  

Wij hopen dat het jaarverslag bijdraagt aan het beoogde doel: systematische en planmatige zorg 

voor kwaliteit en tevens een beknopte, maar adequate indruk te geven van de ontwikkelingen op 

daltonbasisschool De Leer.  

 

Reacties op dit jaarverslag zijn van harte welkom, bij voorkeur schriftelijk via a.boll@pro8.nu. 

  

September 2022  

Arjan Boll  

Directeur daltonbasisschool De Leer  
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Woord vooraf   

 

Onderwijsinstellingen dienen uit te leggen hoe zij onderwijs geven. Daar hoort bij hoe de 

kwaliteit er van wordt gemeten en verbeterd.  

Onze school hanteert de volgende documenten om alle betrokken geledingen te informeren: 

 

1 In het schoolplan wordt het beleid voor vier jaren uitgewerkt (2019-2023).  

2 In de schoolgids staat de dagelijkse onderwijspraktijk beschreven. Deze gids wordt  

 jaarlijks geactualiseerd.  

3 In het jaarplan wordt de planning van het schooljaar beschreven, zoals de jaarkalender voor  

 de ouders en het team, het vakantierooster en de lesroosters. Dit plan wordt jaarlijks     

      geactualiseerd. 

4 Het jaarverslag geeft een samenvatting van het afgelopen schooljaar: wat is  

 er gebeurd en wat zijn de voornaamste resultaten? 

5.  Het daltonbeleidsplan is de schriftelijke weergave van de dagelijkse manier van werken in onze 

     school. 
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2. Schoolbeschrijving 

 

De Leer is een daltonbasisschool gelegen in het dorp Hengelo (Gld), waar wij elkaar goed kennen 

en zorgen voor persoonlijke betrokkenheid. In Hengelo zijn drie basisscholen. De Leer is de school 

met de meeste leerlingen. Onze school telt momenteel 9 groepen en heeft 188 leerlingen 

(teldatum 1-10-2021 / 01-02-2022). De leerlingen en leerkrachten werken elke dag samen vanuit de 

daltonkernwaarden: verantwoordelijkheid, samenwerking, zelfstandigheid, effectiviteit en reflectie.  

Basisschool De Leer beschikt over een up-to-date schoolgebouw met een ruim schoolplein. Het 

gebouw is sfeervol, rustig en praktisch ingericht. Een mooi voorbeeld daarvan is ons meubilair. De 

leerlingen van groep 3 t/m 8 werken allemaal op dezelfde hoogte. Dat is heel prettig om goed te 

kunnen samenwerken.   

In de hal en stiltewerkruimte kunnen leerlingen rustig en zelfstandig werken. Wij vinden het van 

belang dat leerlingen en hun ouders zich thuis voelen bij ons op school. Wij denken dat je dit kunt 

bereiken door een open houding en goede communicatie. Er zijn dan ook veel momenten 

waarop we met elkaar in gesprek gaan. Elke schooldag begint met een inloopmoment om 8.15 

uur. De leerlingen zijn in de gelegenheid hun ouders te laten zien waarmee ze bezig zijn op school. 

Belangrijke zaken kunnen even met de leerkracht worden doorgenomen.  

Wij werken met het 5-gelijke-dagen rooster. Dat betekent dat alle leerlingen tegelijk starten en om 

14.00 uur de schooldag afsluiten. Dit geeft veel rust binnen de school en zorgt voor een effectieve 

werktijd. Wij werken in de onderbouw met het digikeuzebord, om de leerlingen daarna al snel te 

leren werken met een dagtaak of weektaak. Op deze weektaak staan instructiemomenten 

aangegeven en taaktijd, waarop leerlingen zelf aan de slag kunnen met hun gekozen taak.  

Passend onderwijs (rekening houden met verschillen, maar met dezelfde kansen voor iedereen) is 

een onderwijszaak waaraan wij hard werken. De leerlingen die meer tijd nodig hebben om zich de 

leerstof eigen te maken, krijgen extra aandacht en ook kinderen die juist meer nodig hebben dan 

de basisstof kunnen rekenen op een passend aanbod.    

Daltonbasisschool De Leer ressorteert onder Stichting Primair Onderwijs Achterhoek (PRO8). De 

Stichting Primair Onderwijs Achterhoek vormt sinds 1 januari 2015 het bestuur van 15 scholen in de 

gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek; de basisscholen verzorgen 

gezamenlijk onderwijs aan 3111 leerlingen (peildatum 1-10-2021) / 3239 leerlingen (peildatum 1-02-

2022). 

 

3. Leerlingen 

3.1 Kenmerken leerlingenpopulatie 

De kinderen die De Leer bezoeken komen over het algemeen uit het dorp Hengelo. Een aantal 

leerlingen komt uit de omliggende dorpen/buurtschappen. Dit heeft onder andere te maken met 

sluiting van scholen in de eigen kern. 

 

3.2 In-, door – en uitstroom             

a. In- en uitstroom  

Het aantal leerlingen in dit schooljaar was: 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Vier leerlingen hebben door verhuizing de school verlaten. Met ingang van 1 januari 2023 wordt de 

bekostiging van het primair onderwijs bepaald op basis van het leerlingaantal op teldatum 1 

februari van het voorgaande jaar. Op 1 februari 2022 telde De Leer 188 leerlingen. 

Aantal leerlingen 

op de eerste 

schooldag 

30-08-2021 

Aantal leerlingen 

op teldatum  

01-10-2021 

01-02-2022 

Instroom 

gedurende  

2021-2022 

(01-10-2021 tot 

01-08-2022) 

Uitstroom 

gedurende  

2021-2022 

(01-10-2021 tot 

01-08-2022) 

Aantal leerlingen 

op laatste 

schooldag  

08-07-2022 

 

189 

 

188/188 

 

9 

 

32 (28 

leerlingen 

groep 8) 

 

195 
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b. Adviezen voor het voortgezet onderwijs (groep 8 juli 2022) 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

3.3 Extra ondersteuning  

3.3.1 Leerlingenniveau: Begeleiding/onderzoek/eigen leerlijnen/verwijzing/ 

dyslexie/begaafde leerlingen schooljaar 2021-2022  

- Twee leerlingen werkten op een eigen leerlijn voor spelling en één leerling werkte op een 

eigen leerlijn voor rekenen (groep 8). Drie leerlingen (groep 7) werkten op een eigen leerlijn 

voor spelling. Er waren drie leerlingen (1 in groep 7; 2 in groep 8) die werkten op een lager 

niveau rekenen zonder eigen leerlijn. 

- Zes leerlingen hebben deelgenomen aan de plusklas Micado (4 uit groep 6; 2 uit groep 8). 

- Er is voor twee leerlingen uit groep 7 een dyslexieverklaring afgegeven n.a.v. een 

dyslexieonderzoek. Beide leerlingen hebben dit schooljaar begeleiding gehad van een 

dyslexiebehandelaar van de IJsselgroep. Negen leerlingen hebben een dyslexieverklaring 

(1 in groep 5; 4 in groep 7; 4 in groep 8). 

- Een leerling uit groep 5 heeft een psychodiagnostisch onderzoek gehad. 

- Naar aanleiding van een aanvraag integrale vroeghulp is er bij een leerling uit groep 2 een 

intelligentieonderzoek afgenomen. 

- Bij een leerling uit groep 1 is er een taalontwikkelingsstoornis (TOS) vastgesteld. Voor deze 

leerling is een ondersteuningsarrangement aangevraagd en toegekend. Deze leerling krijgt 

op dit moment ambulante begeleiding vanuit cluster 2 Kentalis. 

 

3.3.2 Inzet externe hulpverleners  

Naast de leden van het Ondersteuningsteam (Patricia van Megen (PRO8), Emma Berendsen 

(SMW) en Marije Korevaar (jeugdverpleegkundige)) hebben we ook begeleiding gehad van: 

- IJsselgroep voor dyslexie-onderzoeken en begeleiding. 

- Bespreking leerlingen met logopedie: praktijk De Brug, Hengelo (Gld). 

- Bespreking leerlingen met fysiotherapie: An & Co. 

- Bespreking AB-er Bartiméus, cluster 1. 

- Bespreking AB-er Kentalis cluster 2. 

- Bespreking leerlingen met diverse externe hulpverleners zoals: kindercoach, psychologen, 

PMT-hulpverleners. 

 

     3.3.3 Extra ondersteuning 

Op basisondersteuning mogen alle kinderen rekenen. Wij kijken naar de onderwijsbehoeften van 

alle kinderen. Wij volgen onze leerlingen zowel cognitief als sociaal-emotioneel. Er is extra 

ondersteuning voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Het gaat hier niet alleen om 

kinderen die een achterstand of specifieke problemen hebben, het gaat ook om kinderen die 

meer aankunnen dan het gemiddelde niveau van de leerstof. Binnen de school is de intern 

begeleider verantwoordelijk voor de organisatie van de leerlingondersteuning.  

Extra ondersteuning voor onze leerlingen wordt beschreven in het Ondersteuningsplan. Dit plan 

(ondersteuningsprofiel) wordt elk jaar aangepast en op onze site geplaatst. 

 

Schoolsoort  Aantal leerlingen % 

VWO 8 29 

HAVO  3 11 

Theoretisch  11 40 

Kader  4 14 

Basis beroeps 2 7 

Praktijkonderwijs - 0 

 totaal 28 100% 

Onder schoolsoort HAVO vallen 2 

leerlingen MAVO/HAVO en 1 leerling met 

HAVO advies. Onder schoolsoort VWO valt 

1 leerling met HAVO/VWO advies. 

Onder schoolsoort Theoretisch vallen 3 

leerlingen kader/theoretisch en 8 

leerlingen theoretische leerweg. 
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Voor de inzet middelen passend onderwijs en de daarvoor te behalen doelen in schooljaar 2021-

2022 verwijs ik naar het document ‘Doelen passend onderwijs’ en het document ‘Uitdaging op De 

Leer’.  

 

3.3.4 Begaafde leerlingen 

Voor de hoogbegaafde leerlingen is er een aparte locatie van Micado, welke o.a. was gehuisvest 

in basisschool St. Bernardus in Keijenborg. Zes leerlingen van onze school bezochten de Plusklas 

Micado. Een aantal bijeenkomsten is via TEAMS georganiseerd en daarnaast was er begeleiding in 

de eigen school. Leerlingen die meerbegaafd zijn, maar niet direct in aanmerking komen voor de 

Plusklas, worden in hun eigen groep begeleid.  

 

4. Resultaten en opbrengsten 

4.1 Evaluatie projecten schoolontwikkeling 

 

a. Schoolontwikkeling projecten / SMARTplannen 

Het afgelopen schooljaar heeft de school gewerkt aan de onderstaande plannen en projecten. Ze 

worden SMART beschreven en geëvalueerd. Hieronder volgt een korte samenvatting van de 

activiteiten van het afgelopen jaar (compleet document evaluatie schoolontwikkeling 2021-2022 is 

op school aanwezig). 

 

Beleidsvoornemen: Dalton  

Voor Dalton zijn meerder beleidsvoornemens opgesteld – zie hiervoor het op school aanwezige 

Daltonbeleidsplan 2021-2022. Na visitatie heeft De Leer de licentieverlenging voor  vijf jaar 

ontvangen. Het herijken van het daltononderwijs is een continu en cyclisch proces. 

 

Beleidsvoornemen: Kunstkr8 

2021-2022  

Betrokkenen Team, leerlingen  

Inhoud Vanuit de rijkere visie op onderwijs structureel aandacht besteden aan kunst 

en cultuur in de meeste brede zin. We richten ons vooral op drama en gaan 

aan de slag met de basiswerkvormen zodat we deze bij meerdere vakken 

en thema’s kunnen toepassen. Het vertrekpunt is de visiesessie rondom 

Kunstkr8 o.l.v. Sophie Cornelissen. 

Tijdsplanning 2016-2017 - 2022-2023 

Kosten Subsidie CMK / deelname CMK-3 

Meting 

 

We zijn tevreden als aan het eind van het schooljaar 2021-2022 een 

kunstcircuit is ontwikkeld rondom drama en dans en de leerlingen hier 

optimaal van genieten als verrijking van het curriculum. Een en ander is 

gekoppeld aan de methode De Kracht van 8 en heeft als onderlegger de 

SLO doelen. Daarnaast maken we een verbinding met de eigen omgeving 

(cultureel erfgoed).  

Evaluatie Schooljaar 2021-2022 is het cultuurbeleidsplan op onderdelen aangepast / 

aangescherpt. De samenwerking met de Gemeente Bronckhorst is 

geïntensiveerd.  De leerlijn drama is opgesteld en zal vanaf schooljaar 2022-

2023 geïmplementeerd worden. 

 

Beleidsvoornemen: zaakvakken 

2021-2022  

Betrokkenen Team, leerlingen  

Inhoud Komen tot een beredeneerd aanbod zaakvakken / wereldoriëntatie groep 

3 t/m 8. 

http://www.pro8.nu/index.php/onderwijs/begaafdheid
http://www.pro8.nu/index.php/onderwijs/begaafdheid
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- aansluiten bij de wensen van het team en behoeften van leerlingen. 

- aansluiten bij de kernwaarden van dalton. 

Tijdsplanning 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 

Kosten Aanschaf methode (materialen / licenties) / scholing team 

Meting 

 

Wij zijn tevreden als het zaakvakonderwijs past binnen ons daltononderwijs 

en er voldoende ruimte is voor het eigenaarschap van de leerlingen. 

Daarnaast moet de methode een vernieuwde manier van werken 

introduceren waarbij de leerlingen d.m.v. diverse werkvormen ook 

ontdekkend gaan leren. 

Evaluatie Faqta is ingevoerd in, in ieder geval de groepen 4 t/m 8. Groep 3 gebruikt 

een methode die beter aansluit bij het aanbod in groep 3. Voor groep 4 is 

het aanbod Faqta afhankelijk van de beschikbare tijd in het rooster 

(urgentiebepaling). Faqta is een methode waarin wereldoriëntatie, 

burgerschap, wetenschap, talentontwikkeling en kunst & cultuur thematisch 

geïntegreerd worden aangeboden met aandacht voor het ontdekkend, 

onderzoekend, coöperatief en zelfstandig leren.  

Schooljaar 2022-2023 zal onderzocht worden of het onderdeel 

burgerschapsonderwijs door het gebruik van Faqta voldoende en 

beredeneerd wordt aangeboden. We gaan hierbij uit van effectief 

burgerschapsonderwijs: - structureel aanbod / - een open en veilig 

pedagogisch klimaat / - burgerschapsonderwijs dat door leerkracht, directie 

en bestuurder wordt gedragen. 

 

Beleidsvoornemen: Spelling 

2021-2022  

Betrokkenen Team en leerlingen; Primarum educatieve dienstverlening 

Inhoud De taal- en spellingsmethode ‘Taalverhaal.nu’ is geïmplementeerd. De 

spellingopbrengsten blijven achter bij onze ambitieuze schooldoelen. 

Vervolg scholingstraject door Willeke Evers van Primarum  

Tijdsplanning 2016-2017 - 2022-2023 

Kosten Aanschaf methode / kosten externe ondersteuning 

Meting 

 

We zijn tevreden als in de groepen 4 tot en met 8 de nieuwe methode 

optimaal gebruikt wordt. Een methode die voldoet aan onze eisen en 

waarmee de resultaten op spellingsgebied omhoog gaan (passend bij 

ambities en mogelijkheden).  

Evaluatie Na de aanschaf van de nieuwe methode wordt Taalverhaal.nu optimaal 

gebruikt. We moeten constateren dat we er alleen met het goed volgen 

van de methode niet zijn. Met behulp van externe ondersteuning is er een 

doorgaande lijn spelling opgesteld met borgingsdocument. 

Implementatie van de werkwijze zoals beschreven in het borgingsdocument 

krijgt vervolg om naar aanleiding van evaluaties nog meer de diepte in te 

gaan (opbrengsten verhogen en duurzaam continueren).  

Schooljaar 2022-2023 gaat Taalverhaal.nu over in de methode PIT (Plezier in 

Taal).  

 

Beleidsvoornemen: Executieve functies en technisch lezen 

2021-2022  

Betrokkenen Team; Primarum educatieve dienstverlening 

Inhoud  Het versterken van de leerkrachtvaardigheden met betrekking tot het 

ontwikkelen van de executieve functies van de leerlingen en daarnaast het 

creëren van een leescultuur waarbij er gericht aandacht is voor 
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leesbevordering en het creëren van leesplezier, met als doel om daarmee 

de opbrengsten van diverse schoolse vakken te ondersteunen. 

Tijdsplanning 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 

Kosten €6400,- (2020-2021) / €5400,- (2021-2022) 

Meting 

 

De afgelopen jaren is er sterk ingezet op de versterking van het 

spellingonderwijs. Door nu in te zetten op de versterking van de executieve 

functies wordt de leerontwikkeling van de leerlingen optimaal ondersteund. 

Het gaat hier vooral om de schoolse vaardigheden waarbij het van groot 

belang is dat leerlingen hun gedrag weten te reguleren. Denk hierbij aan 

spelling, technisch en begrijpend lezen, rekenen. We verwachten dat met 

deze specifieke inzet we onze ambitieuze schooldoelen kunnen blijven 

nastreven en bereiken.  

Evaluatie Het aanbod executieve functies is schooljaar 2021-2022 nog niet voldoende 

onderzocht en nog niet beredeneerd in een doorgaande lijn groep 0/1 t/m 

8 beschreven. Dit traject krijgt vervolg in schooljaar 2022-2023. 

Schooljaar 2021-2022 is er veel aandacht geweest voor het creëren van een 

optimale leescultuur en is o.a. het aanbod in de schoolbibliotheek bijna 

volledig vernieuwd. In het vervolgtraject zal geen externe partij (lees 

Primarum) betrokken zijn. 

 

Beleidsvoornemen: ParnasSys 

2021-2022  

Betrokkenen Team  

Inhoud Optimaal gebruik maken van ParnasSys. ParnasSys is het leidend instrument 

waarin de totale administratie per leerling is opgenomen en waarbij we 

ambities en opbrengsten van het onderwijs op De Leer kunnen monitoren. 

ParnasSys is onderlegger voor WMK Mijn Schoolplan. 

Tijdsplanning 2016-2017 - 2022-2023 

Kosten  

Meting 

 

We zijn tevreden als we de mogelijkheden van ParnasSys kennen en 

toepassen.  

Evaluatie We hebben steeds meer mogelijkheden van ParnasSys ontdekt en ingezet. 

We constateren dat we ParnasSys optimaler kunnen inzetten. 

 

Naast bovengenoemde beleidsvoornemens is er dit schooljaar aandacht geweest voor: 

- Borgen van afspraken 

- Plein (start herinrichting) 

- ICT / digitale geletterdheid 

- Aanbod meer begaafden (Acadin) / hoogbegaafdheid bij kleuters 

- Rekenen (passend aanbod / implementatie nieuwe methode) 

- Kindgesprekken 

- Ouderbetrokkenheid  

- Pedagogisch-didactisch handelen / begeleiding startende leerkrachten 

- Engels ( implementatie nieuwe methode) 

- Gedrag 

- Bewegingsonderwijs (passend aanbod  naar inhoud en tijd / inzet vakleerkracht) 

 

Vervolg Beleidsvoornemens 2022-2023 

De hierboven beschreven beleidsvoornemens krijgen een vervolg en daarnaast werken we in het 

komende schooljaar o.a. aan de volgende schoolontwikkeling: 

 

- Rekenen (vervolg implementatie nieuwe methode met aandacht voor rekendidactiek) 

- ICT (PRO8 traject ICT / digitale geletterdheid) 

- Dalton (teamscholing 2022-2023 / 2023-2024) 
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- Aanbod meer begaafden (continuering) 

- Ouderbertrokkenheid (continuering) 

- Burgerschap 

- Groepsdoorbroken werken 

 

Deze schoolontwikkeling wordt vastgelegd in het jaarplan (overzicht schoolontwikkeling 2022-2023) 

en is o.a. beschreven in SMART-plannen. De SMART-plannen worden opgeslagen op SharePoint.  

We werken met de PDCA-cirkel (Plan - Do -Check - Act). 

 

4.2  Conclusies trendanalyses tussenopbrengsten en eindopbrengsten 

De school is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit. Door het afnemen van de Cito-toetsen 

worden twee keer per jaar de resultaten van de leerlingen in beeld gebracht.  

De norm die de Cito gesteld heeft, is één van de middelen om de resultaten van de kinderen te 

analyseren. We nemen ook toetsen uit de lesmethoden af. Het gedrag en de werkhouding worden 

hierbij ook meegenomen.  

Door de maatregelen rondom COVID-19(corona) is de school een week extra voor leerlingen 

gesloten geweest. Deze week werd gekoppeld aan de kerstvakantie en werd er geen digitaal 

thuisonderwijs aangeboden.  

Door toekenning van NPO-gelden  was het mogelijk een aantal leerlingen individueel of in kleine 

groepjes te begeleiden (corona gerelateerde leervertraging). 

De volgende documenten zijn als bijlage toegevoegd: bijlage1 ‘Ambitieuze doelen van onze 

school’ en bijlage 2 Schoolzelfevaluatie op basis van toetsresultaten midden schooljaar 2021-2022.  

 

Opbrengsten Centrale Eindtoets 2022  

 

Het schoolgemiddelde van de CITO centrale eindtoets 2022 was 536,0 gemiddeld.  Dit is een score 

op basis van de schoolpopulatie. Het ministerie van OC&W houdt rekening met een aantal 

factoren waaronder het opleidingsniveau van de ouders (leerlinggewicht).  Schooljaar 2021-2022 

zijn er twee heroverwegingen geweest waarvan er één ook resulteerde in een bijgesteld advies. 

Vanaf maart 2020 en gedurende het schooljaar 2021-2022 kregen wij te maken met de 

maatregelen rondom het coronavirus. Deze crisis zorgde dit schooljaar niet voor een periode van 

thuisonderwijs. Hoewel er een Centrale Eindtoets is afgenomen blijft het voor het voortgezet 

onderwijs van groot belang om kritisch te monitoren of de leerlingen op het juiste niveau zijn 

ingestroomd. 

 

Schooladviezen per jaar 
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Eindtoets per schooljaar 

 
2016/2017: 537,4 

2017/2018: 537,9 

2018/2019: 538,6 

2019/2020: in verband met de coronapandemie geen Centrale Eindtoets 

2020/2021: 535 

2021/2022: 536 

 

Trendanalyse Centrale Eindtoets PO 2022  

De onderstaande trendanalyse is opgesteld door intern begeleider Michel Stokman. 

Totaalscore: 536,0 gemiddeld. (Landelijk gemiddelde is 534,8) In vergelijking met onze score in 2021 

(535,0) is dit precies 1 punt hoger.   

Deze totaalscore vinden wij passend bij deze groep. In februari hebben wij 60% een MAVO-advies 

of lager gegeven. Dat betekent dat 40% een mavo-havo advies of hoger heeft gekregen.  

Voor de analyse per vak hebben we gekeken naar het schoolrapport van al onze leerlingen in 

groep 8.  

De verschillende vakken: 

Lezen: Op Lezen behalen we een score van 44. Op dit onderdeel scoren we dit schooljaar het 

laagst. Dit jaar een lagere score t.o.v. 2021: (was 61). Op het subonderdeel begrijpend lezen (31) 

scoren we beduidend lager i.v.m. 2021 (65). Op de subonderdelen samenvatten (63) en opzoeken 

(56) scoren we hoger dan in 2021. In 2021 scoorden we voor samenvatten (39) en opzoeken (51)   

We denken dat dit te maken heeft met het gemiddelde niveau van de groep, de leesinteresse en 

motivatie van lezen in het algemeen. De concentratie bij het lezen van een tekst kan ook 

verbeterd worden. Kinderen vonden het lastig om de rust te bewaren bij het maken van een 

digitale begrijpend lezen toets. Tijdens het maken van de digitale toets maakten de kinderen de 

tekst niet groot genoeg. Dit is een aandachtspunt voor volgend schooljaar. De lessen zijn niet 

wezenlijk anders aangeboden dan voorgaande jaren.  

Actie: Blijven insteken op leesmotivatie. Toetshouding bespreken met de kinderen. Volgend 

schooljaar meedoen aan de digitale proeftoets, zodat de kinderen ervaren hoe een toetsochtend 

eruit ziet.  

Taalverzorging: Dit jaar een beduidend hogere score bij taalverzorging: 54 (was 30) Grammatica 

(71) en interpunctie (65) scoren we gemiddeld sterker. Dit is in lijn in vergelijking met vorig 
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schooljaar. Voor spelling werkwoorden (47) en spelling niet-werkwoorden (50) scoren we 

beduidend hoger dan vorig schooljaar. Beide onderdelen scoren ongeveer even hoog. Vorig 

schooljaar werd er (7) gescoord voor de spelling werkwoorden en (26) voor de spelling niet-

werkwoorden. Ook in 2019 scoorden we laag op de spelling werkwoorden (30) en spelling niet-

werkwoorden (16). Binnen de school wordt er extra ingezet op spelling. Binnen groep 8 is er veel 

aandacht geweest voor de werkwoordspelling. Er wordt gewerkt met een overzichtelijk schema en 

alleen maar zinnen vervoegen. Werkwoordspelling is ook enkele keren doel van de week geweest. 

Daarnaast hebben de leerkrachten hoge verwachtingen uitgesproken naar de leerlingen toe. We 

zijn trots en tevreden met dit resultaat. Er zijn twee leerlingen met een eigen leerlijn spelling.  

Actie: De huidige aanpak van spelling en werkwoordspelling blijven hanteren. Groep 6 meenemen 

in de huidige aanpak.  

Schrijven: Dit jaar een score van 57. De score ligt net iets hoger dan op de taalverzorging (54) en 

beduidend hoger dan de score op lezen. (44) 

Afgelopen jaren is hier schoolbreed op ingestoken. De kinderen zijn kritischer op het schrijven van 

hun eigen werk.  

Rekenen: We scoren dit jaar hoger 69 (was 54) in vergelijking met 2021. Het onderdeel 

“verhoudingen” (94) scoren we het hoogst en op het onderdeel ‘verbanden’ (40) het laagst. Dit 

beeld wijkt af in vergelijking met 2021 en 2019. Toen werd er op het onderdeel ‘getallen’ het laagst 

gescoord en het hoogst op het onderdeel ‘meten en meetkunde’.  

Er is één leerling met een eigen leerlijn rekenen. Zij rekent op het niveau van groep 6. Er is één 

leerling die rekent op het niveau van groep 7.  Dit schooljaar is de school gestart met de nieuwe 

methode Pluspunt voor het rekenonderwijs. Het onderdeel verhoudingen is beter weggezet in de 

huidige rekenmethode.  

Actie: bekijken of het domein verbanden voldoende aan bod komt binnen de methode in de 

bovenbouw 

Behalen van de referentieniveaus: 

In 2020: i.v.m. Corona geen eindtoetsgegevens 

Rekenen: 

 1F behaald 1S behaald 

2017: 19 lln 100% 38% 

2018: 16 lln 94%   (1 lln niet) 56% 

2019: 23 lln 100% 65% 

2021: 20 lln 100 % 40% 

2022: 28 lln 96% (landelijk 92%) 43% ( landelijk 44%) 

Lezen: 

 1F behaald 2F behaald 

2017 100% 70% 

2018 100%  88% 

2019 100% 91% 

2021 95% (1 lln niet) 75% 

2022 100% (landelijk 98%) 68% (landelijk 73%) 

Taalverzorging: 

 1F behaald 2F behaald 

2017 100% 88% 

2018 94% (1 lln niet) 75% 

2019 96% (1 lln niet) 57% 

2021 85% (3 lln niet) 60% 

2022 96% (landelijk 97%) 64% (landelijk 62%) 

Wat zien we: 

1F: wordt door 27 van de 28 leerlingen behaald bij rekenen. Het kind met een eigen leerlijn heeft 1F 
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niet behaald. Bij lezen behalen alle leerlingen 1F en bij taalverzorging behalen 27 van de 28 

leerlingen 1F. Een kind met een eigen leerlijn spelling heeft 1F niet behaald voor taalverzorging.   

1S en 2F: voor rekenen behaalt 43% 1S, dit sluit aan bij het percentage kinderen dat een mavo/ 

havo advies heeft gekregen of hoger. Percentage 1S is vergelijkbaar met 2021 (42%) Bij lezen 

behaalt 68% 2F, dit is lager dan in 2021 (79). Bij taalverzorging zien we een vergelijkbaar resultaat 

op 2F. In 2022 heeft 64% 2F behaald en in 2021 was dit 63%.    

Doelen voor 2022: 

1F: score 100% op de vakken, lezen en rekenen. 90% op taalverzorging vanwege eigen leerlijnen 

spelling.  

Doel is deels behaald. Voor lezen heeft 100% 1F behaald en voor rekenen heeft 96% 1F behaald. 

Voor taalverzorging wordt het doel ook behaald. Namelijk 96% 1F.  

1S en 2F: Voor rekenen stellen we als doel 55% 1S, voor lezen stellen we als doel 80% 2F en voor 

taalverzorging stellen we als doel 70% gezien de populatie van onze toekomstige groep 8. 

Het doel voor rekenen is niet behaald. 43% heeft 1S behaald.  

Ook voor lezen hebben we het doel niet behaald. Hier behaald 68% van de kinderen 2F.  

Voor taalverzorging behalen we het doel ook niet. Hier behaalt 64% 2F.  

Onze schoolambities voor 2F en 1S zijn te hoog gesteld. We kijken naar het driejaarlijks gemiddelde 

waarmee wij voor de komende jaren de volgende schoolambities opstellen. Hierbij hebben we 

ook gekeken naar het driejaarlijkse landelijk gemiddelde.  

 SG LG Gem.  

a.d.h.v.  

schoolwe- 

ging 

Signalerings 

waarde  

a.d.h.v.  

schoolwe- 

ging 

School 

ambities 

Lezen 1F 100% 98% 98,5%  100% 

Lezen 2F 79% 75% 78,7%  79% 

Taalverzorging 1F  94% 97% 96,9%  98% 

Taalverzorging 2F 61% 62% 60,9%  62% 

Rekenen 1F 99% 92% 94,3%  100% 

Rekenen 1S 50% 44% 50,3%  52% 

Gemiddelde 1F 98% 96% 97% 85% 99% 

Gemiddelde 2F/1S 63% 60% 63,3% 50,6% 64,3% 

SG = schoolgemiddelde 

LG = landelijk gemiddelde 

Het gemiddelde a.d.h.v. schoolweging is berekend door een gemiddelde te berekenen van 

resultaten van scholen met een vergelijkbare weging. (28,29) 

Huidige resultaten en groepsambities groep 7:  

De groepsambities en voorlopig adviezen zijn vastgesteld en besproken op 16 juni 2022 

25% heeft een mavo/havo-advies of hoger en 75% heeft een mavo-advies of lager 

 Schoolambities Groepsambities groep 7 

Lezen 1F 100% 100% 

Lezen 2F 79% 70% 

Taalverzorging 1F  98% 80% 

Taalverzorging 2F 62% 50% 

Rekenen 1F 100% 95% 

Rekenen 1S 52% 45% 

Gemiddelde 1F 99% 91,7% 

Gemiddelde 2F/1S 64,3% 55% 

 



05BR daltonbasisschool De Leer Hengelo    jaarverslag 2021 - 2022      15 

 

Behaalde resultaten groep 

7 

<1F 1F 2F/1S 

Rekenen 5% 95% 35% 

Begrijpend lezen 4% 96% 68% 

Taalverzorging spelling 25% 75% 45% 

Opmerking: bij taalverzorging spelling geen referentieniveau te zien, maar is er gekeken naar de 

niveauscore om de verdeling te maken op 1F en 2F. <1F = V- scores, 1F = IV en V scores en 2F = III, II 

en I scores.  

5. Personeel 

5.1 Samenstelling team, management, OOP, formatie-overzicht 

De vaste formatie voor daltonbasisschool De Leer bedroeg in 2021-2022 gemiddeld 11,76 WTF 

verdeeld over 15 personen. Daarnaast hadden we 4 dagdelen beschikking over een conciërge en 

1 dagdeel beschikking over een administratief medewerker. De inzet van de conciërge en 

administratief medewerker is op basis van het aantal leerlingen.   

Aan het eind van het schooljaar heeft Ria Menting (leerkracht) het team van De Leer verlaten. Zij 

heeft gebruik gemaakt van een pensioenregeling. Marleen Radstaak heeft een vaste benoeming  

voor 1,0 WTF gekregen. Nienke te Velthuis kan haar tijdelijke benoeming continueren met een 

uitbreiding van 0,2 WTF. Zij zal schooljaar 2022-2023 fulltime werkzaam zijn. Deze tijdelijke uitbreiding 

in uren is o.a. mogelijk door de inzet van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het budget uit 

het NPO wordt ingezet voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. De 

extra formatie vanuit het NPO wordt o.a. ingezet om leervertragingen aan te pakken. 

Figen Özbek, leerkrachtondersteuner zal haar WTF uitbreiden tot 1,0 en krijgt een vaste benoeming.   

 

Groepsindeling schooljaar 2021-2022 
 

groep  maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag  

Groep 1 Juf Carmèn  Juf Elles  Juf Elles  Juf Elles  Juf Elles  

Groep 1/2  Juf Nienke  Juf Carmèn   Juf Carmèn  Juf Nienke  Juf Nienke  

Groep 2 Juf Annemarie Juf Annemarie Juf Ineke Juf Ineke Juf Ineke 

Groep 3  Juf Ria  Juf Ria  Juf Annemarie  Juf Ria   Juf Ria  

Groep 4  Juf Yolanda Juf Yolanda Juf Yolanda Juf Yolanda Juf Yolanda 

Groep 5  Juf Marleen Juf Marleen  Juf Marleen  Juf Marleen  Juf Marleen  

Groep 6  Juf Ellen **** Juf Ellen Juf Ellen  Juf Ellen  Juf Ellen 

Groep 7  Juf Marieke N.  Juf Marieke N.  Juf Lisanne Juf Lisanne  Juf Marieke N.  

Groep 8  Juf Marieke B.  Juf Marieke B.  Juf Marieke N. Juf Marieke N. Juf Marieke B.  

IB  Meester Michel Meester Michel*** Meester Michel Meester Michel  Meester Michel 

Directeur  Meester 
Arjan**  

Meester Arjan Meester Arjan Meester Arjan Meester 
Arjan**  

Meerdere groepen en een aantal individuele leerlingen hebben ondersteuning van 

leerkrachtondersteuner juf Figen (0,6 wtf) 

** Meester Arjan zal een dag in de week lesgeven in groep 4 of groep 6.  

*** Meester Michel is naast intern begeleider ook opleider in de school en heeft 1 dag per week 

lesgevende taken. 

**** Naast juf Ellen is meester Jelle (LIO) werkzaam. 

 

In de periode voorjaarsvakantie – zomervakantie is Arjan Boll waarnemend directeur geweest van 

de Bernardusschool in Keijenborg. In deze periode zijn, zijn lesgevende taken ingevuld door Nienke 

te Velthuis. Zij kreeg hiervoor een uitbreiding van 0,2 WTF.  

Eén van de leerkrachten heeft gebruik gemaakt van ouderschapsverlof. De vervanging gaf 

mogelijkheden om Michel Stokman in de periode voorjaarsvakantie – zomervakantie te ontheffen 

van zijn lesgevende taken. 
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Wij zijn een erkende opleidingsschool en werken samen met Iselinge Hogeschool en het 

Graafschap College.  

De stagiair(e)s worden aan het begin van het schooljaar via de weekbrief bekend gemaakt.   

 
De leeftijdsopbouw van het personeel is als volgt (peildatum 14-07-2022): 

 

Leeftijd OP OOP 

Ouder dan 60 jaar 3  

Tussen 50 en 60 jaar 4 2 

Tussen 40 en 50 jaar 2  

Tussen 30 en 40 jaar 4  

Tussen 20 en 30 jaar 3  

Jonger dan 20 jaar   

Totaal 16 2 
 

 

5.2 Ziekteverzuim 

Schooljaar 2021-2022 kregen we te maken met één collega die voor een aantal maanden de 

lesgevende taken niet kon uitvoeren.  Het verzuimpercentage fluctueert door korte afwezigheid 

van collega’s (griep, corona enz..).  

De kengetallen ziekteverzuim per maand zijn via Youforce te raadplegen. 
 

5.3 In – en uitstroom, mobiliteit 

Om de vervanging van afwezige leerkrachten te kunnen organiseren, hebben wij een beroep 

gedaan op het PON. Het kwam steeds vaker voor dat er geen invaller beschikbaar was en wij 

intern een oplossing hebben gezocht. We hebben geen groepen naar huis hoeven sturen. Er is een 

aantal ouders met onderwijsbevoegdheid. We hebben op de inzetbaarheid van deze ouders 

geen beroep hoeven te doen. Administratie van de vervangingen is te vinden in YouForce en 

VABO (PON). 

 

5.4 Duurzame inzetbaarheid en werkdrukmiddelen  

Ik verwijs hier naar het op school aanwezige werkverdelingsplan (formatieplan) inclusief inzet 

middelen passend onderwijs en werkdrukmiddelen 2021-2022. Het basisbudget duurzame 

inzetbaarheid is voor alle leerkrachten ingezet en de verantwoording is terug te vinden in de 

Formatieplanner PO. Een aantal leerkrachten heeft de mogelijkheid om het basisbudget in te 

zetten als vrije tijd (in combinatie met budget oudere werknemers). De meeste collega’s gebruiken 

het budget duurzame inzetbaarheid voor niet plaats- en tijdgebonden werkzaamheden.  

 

5.5 Professionalisering 

De functioneringsgesprekken en voortgangsgesprekken zijn gevoerd door de directeur met de 

leden van het team. De HRM-ontwikkelingslijn PRO8 is de basis voor de genoemde gesprekken. 

Daarnaast zijn er (individuele) trainingen gevolgd in relatie tot de schoolontwikkeling (zie bij 

schoolontwikkeling / SMARTplannen). De teamtraining was vooral gericht op lezen en executieve 

functies (Primarum / Willeke Evers).  

De bijeenkomsten van de DON (dalton Oost-Nederland) zijn op locatie in Deventer georganiseerd. 

 

5.6 Stagebegeleiding, opleiden in de school 

Studenten van Hogeschool Iselinge en het Graafschap College, zijn begeleid door de Opleider in 

de school en een aantal leerkrachten. In meerdere groepen zijn studenten werkzaam geweest. De 

inzet van stagiaires is over het algemeen voldoende tot goed te noemen. 1 Pabo-student heeft de 

LIO-stage positief afgerond maar is nog niet geheel klaar met de afronding van de opleiding.  
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6. Organisatie 

Algemeen 

a. Teamsamenstelling en formatieoverzicht 

De teamsamenstelling is in hoofdstuk 5 vermeld. 

b. Management 

Met ingang van 1 augustus 2018 is Arjan Boll directeur op De Leer.  De directeur is in principe 

dagelijks op school. 

c. Vergaderingen 

We hebben gewerkt met teamdagen. Door de kinderen gekoppeld aan de vakanties/weekenden 

een dag vrij te geven en effectief omgaan met de formatieplanner zijn meerdere teamdagen 

gepland, waarbij alle teamleden aanwezig zijn. Op de agenda van de teamdagen stond onze 

schoolontwikkeling, het overleg om algemene schoolzaken tijdens het jaar te kunnen regelen, 

trainingen en werken in werkgroepen met betrekking tot de schoolontwikkeling. Ook vond de 

evaluatie van de SMARTplannen plaats. 

De leerkrachten geven aan dat zij het fijn vinden om met het hele team te kunnen werken aan 

schoolontwikkeling op de teamdagen en dat zij de tijd na schooltijd nu effectief kunnen inzetten 

voor het voor- en nawerk van de dagelijkse activiteiten in de groep en het werken in de 

werkgroepen. 

d. Schooltijden 

We werken op De Leer met het 5-gelijke-dagen model. 

De schooltijden zijn als volgt: 

 

Schooltijden 2021-2022 groep 1 t/m 8 

Maandag 08:30 - 14.00 uur 

Dinsdag 08:30 - 14.00 uur 

Woensdag 08:30 - 14.00 uur 

Donderdag 08:30 - 14.00 uur 

Vrijdag 08:30 - 14.00 uur 

  

 

 

6.1 Medezeggenschapsraad, samenstelling, jaaroverzicht, vergaderingen 

 

De MR heeft 6 keer vergaderd dit schooljaar. De data van de vergaderingen zijn opgenomen in de 

ouderschoolkalender. De medezeggenschapsraad verzorgt een eigen jaarverslag en zal deze op 

de site plaatsen. Bij de vergaderingen van de MR is Arjan Boll als directeur van de school aanwezig.  

Medezeggenschapsraad schooljaar 2021-2022: 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam leden MR Functie 

  

Namens de ouders:  

Ewald Fortuin Voorzitter 

Wendy Wunderink Lid  

Susanne Buter Lid GMR 

    

Namens het team:  

Ria Menting Secretaris 

Ineke Peters Lid  
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6.2 Ouderraad, samenstelling, jaaroverzicht activiteiten/thema’s 

 

De ouderraad heeft 6 keer vergaderd. De ouderraad verzorgt een eigen jaarverslag. 

Ouderraad schooljaar 2021-2022:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1 Contactouders 

De contactouders zijn twee keer bij elkaar geweest voor een bijeenkomst met de directeur waarbij 

de schoolontwikkeling werd besproken en de ouders om advies werd gevraagd.  

De contactouders hebben regelmatig contact gehad met de groepsleerkrachten. Iedere groep 

heeft één contactouder. Groep 8 heeft twee contactouders i.v.m. het aantal bijzonder activiteiten 

in het laatste schooljaar.  

 

6.2.2  Leerlingenraad 

De leerlingenraad bestaat uit twee leerlingen uit de groepen 5 tot en met groep 8. 

In totaal zitten er 8 kinderen in de leerlingenraad. De kinderen worden gekozen door hun 

klasgenoten. De leerlingenraad komt minimaal 3 x per schooljaar bij elkaar. Er is gesproken over 

diverse schoolzaken. Schooljaar 2021-2022 was er extra aandacht voor de (her)inrichting van het 

plein. Vast onderdeel op de agenda is: Wat gaat goed op school en wat kan beter? Van de 

bijeenkomsten worden notulen gemaakt en volgt een terugkoppeling in de groepen. 

 

6.3 Communicatie 

 

6.3.1 Ouderbetrokkenheid 3.0 

In schooljaar 2021-2022 is er verder gewerkt aan de activiteiten uit het Ouderplan. Voorgenomen 

en uitgevoerde activiteiten zijn geëvalueerd. Meerjarenplanning is aangepast. Juist in deze 

coronaperiode is investeren in de verbinding met ouders van groot belang. Voor meer informatie 

verwijs ik naar het ouderplan (ouders & school samen). Dit plan is in de SharePoint omgeving van 

de school aanwezig. 

 

6.3.2 Gesprekken met ouders (algemene ouderavonden, rapportbesprekingen) 

Aan het begin van ieder schooljaar vinden de informatieavonden voor ouders plaats. Ouders 

nemen dan kennis van het leerstofaanbod en het reilen en zeilen in de nieuwe groep van hun kind. 

Gesprekken over de sociaal-emotionele ontwikkeling hebben plaatsgevonden aan het begin van 

het schooljaar. 

Rapportgesprekken hebben in schooljaar 2021-2022 tweemaal plaatsgevonden. In februari waren 

de gesprekken gericht op het rapport. In de laatste periode zijn het vooral voortgangsgesprekken 

geweest.  

Ouders kunnen, als daar aanleiding voor is, altijd in gesprek met de leerkracht. Wanneer er meer 

dan reguliere begeleiding nodig is, worden er gesprekken gevoerd met de ouders in het 

ondersteuningsteam. 

Naam leden ouderraad Functie 

Carol Gotink Voorzitter 

Harma Hoebink Penningmeester 

Silke Platzer Secretaresse 

Saskia Ruiken  

Lydia Veldhuizen  

Nathalie Mentink  

Anne Fielt  

Annemieke Muileman  

Rodie Heuvelink  

Reini Bretveld  

Suzanne Ruiterman  

Namens het team  

Yolanda Boymans  
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In verband met de coronamaatregelen heeft een aantal gesprekken digitaal plaatsgevonden (via 

Teams). 

 

6.3.3 Kindgesprekken 

We vinden het belangrijk dat de leerkracht de leerling goed kent en begrijpt maar ook dat de 

leerling de leerkracht leert kennen en begrijpen. Daarnaast willen wij kinderen inzicht geven in het 

eigen functioneren en het kind leren eigen doelen te stellen. 

Om bovenstaande redenen wordt aan het begin van het schooljaar met iedere leerling een 

startgesprek gehouden. We hanteren een vaste opbouw van de gesprekken waarbij het sociaal-

emotioneel welbevinden een belangrijk onderdeel is. De leerlingen van groep 7 en 8 zijn aanwezig 

geweest bij de SEO-gesprekken die aan het begin van het schooljaar met ouders worden 

gehouden. Dit schooljaar hebben we afgesproken dat vanaf schooljaar 2022-2023 de leerlingen 

nog meer betrokken en aanwezig zijn bij de gesprekken (eigenaarschap). 

 

 

6.3.4 PR (nieuwsbrieven, parro, website, social media, Vensters PO/scholen op de kaart) 

Wekelijks wordt de weekbrief digitaal verstuurd naar alle ouders en daarnaast naar een aantal 

geïnteresseerden. Middels de weekbrieven worden ouders op de hoogte gehouden van de 

belangrijke data en gebeurtenissen binnen onze school. Uit reacties van ouders blijkt, dat men het 

prettig vindt om op deze manier de informatie te ontvangen. Een belangrijk communicatiemiddel 

tussen ouders en leerkrachten, passend binnen de AVG-wetgeving, is de PARRO-app. Het gebruik 

van de PARRO-app wordt als positief ervaren door ouders en leerkrachten. 

Ouders ontvangen aan het eind van elk schooljaar een schoolkalender voor het komende jaar, 

met daarin belangrijke data en gebeurtenissen voor kinderen en ouders. Middels de 

schoolkalender worden ouders geïnformeerd over de schooltijden, groepsverdeling, 

teamsamenstelling, vakanties, vrije dagen, gymrooster en bezetting van de geledingen binnen 

school.  

Nieuwe ouders ontvangen een actuele pr-flyer. Aanstaande kleuters ontvangen het boekje ‘Ik ga 

naar school’. Dit boekje kan de kleuter duidelijkheid geven over de manier van werken op De Leer. 

Wij maken gebruik van een website waarvan het format stichtings-breed wordt gebruikt.  

Onze website is te vinden op: www.basisschooldeleer.nl 

De school maakt gebruik van facebook: https://nl-nl.facebook.com/Basisschooldeleer/ 

Informatie van onze school is te vinden op Vensters PO/Scholen op de kaart: 

www.scholenopdekaart.nl 

 

 
 

7. Tevredenheidsonderzoeken / kwaliteitszorg 

 

Instrumenten kwaliteitszorg 

De school gebruikt de volgende instrumenten voor de kwaliteitszorg: 

• Leerlingvolgsysteem 

• Personeelsgesprekken  

• Klassenbezoeken 

• SMARTplannen waarin wij schoolontwikkeling wegzetten en waarbij de PDCA-cirkel wordt 

gehanteerd 

• Teamdagen, werken in werkgroepen rondom de schoolontwikkeling, bouwoverleg, 

directieoverleg, IB-overleg, leerkringen PR08, overleg met de medezeggenschapsraad, 

ouderraad, contactouders en leerlingenraad. 

• Kwaliteitskalender 

 

Het is hierbij van het grootste belang dat het team zich verantwoordelijk voelt voor de resultaten 

en dat stappen die genomen worden om de kwaliteit te verbeteren door iedere betrokkene wordt 

gedragen. We evalueren ons onderwijs op individueel niveau (leerling/leerkrachtniveau), op 

http://www.basisschooldeleer.nl/
https://nl-nl.facebook.com/Basisschooldeleer/
http://www.scholenopdekaart.nl/
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schoolniveau en op stichtingsniveau (document: Beleid op kwaliteit maart 2019). 

 

7.1 Ouder enquêtes  

In dit schooljaar is er een ouderenquête afgenomen aangaande de waardering van basisschool 

De Leer. De ouders waarderen onze school zeer positief met een 8,3. Een aantal actiepunten heeft 

in het team vervolg gekregen. U kunt de resultaten van de afgenomen enquête bekijken op de 

website van Scholen op de kaart’. 

 

7.2 Leerling enquêtes 

De periodieke peiling sociale veiligheid bij kinderen is afgenomen in de groepen 6 t/m 8. De 

kinderen beoordelen de sociale veiligheid op onze school als heel positief. Een aantal actiepunten 

heeft in de groepen vervolg gekregen. 

U kunt de resultaten van de afgenomen enquête bekijken op de website van ‘Scholen op de 

kaart’.  

 

7.3 Personeel enquêtes 

Er is dit jaar vanuit de RI&E (ARBO)geen onderzoek naar de medewerkertevredenheid geweest.  

De medewerkertevredenheid is met de collega’s besproken tijdens het jaargesprek. Collega’s zijn 

zeer tevreden over het werken op De Leer. Dit schooljaar is extra aandacht geweest voor 

welbevinden en veiligheid op de werkvloer (protocol gedragsnormen en grensoverschrijdend 

gedrag). 

 

7.4 Visitatiecommissie/audits  

Op dinsdag 12 april 2022 heeft de daltonvisitatie door twee visiteurs van de Nederlandse 

Daltonvereniging plaatsgevonden. De Leer heeft de maximale licentieverlenging van vijf jaar 

ontvangen. De volgende visitatie zal naar verwachting gepland worden in schooljaar 2026-2027.  

 

Inspectie 

Schooljaar 2021-2022 heeft de inspectie geen onderzoek op De Leer uitgevoerd.  Rapporten van 

eerdere onderzoeken zijn te raadplegen via www.scholenopdekaart.nl.  

 

8. De veilige school 

 

8.1 Ongevallen registratie 

Er zijn dit jaar geen ongevallen geregistreerd op de BHV incidentenlijst 2021-2022. Wanneer nodig 

zijn aantekeningen in ParnasSys gemaakt.  

 

8.2 Speeltoestellen 

Elk jaar worden de speeltoestellen gecontroleerd conform de afspraken van de stichting. Wanneer 

nodig wordt in het onderhoud van de speeltoestellen voorzien. 

 

8.3 Registratie van pesten en (seksuele) intimidatie 

Er is op school een anti-pestprotocol. Het voorkomen van pesten in de meest brede zin heeft onze 

voortdurende aandacht. 

 

8.4 Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) 

De RI&E is in schooljaar 2021-2022 uitgevoerd. Het verslag is besproken met team en MR. Aan 

actiepunten wordt lopende de schooljaren vervolg gegeven. Met de bovenschools 

portefeuillehouder RI&E is voor schooljaar 2022-2023 twee keer een overleg gepland om de 

uitvoering van de actiepunten RI&E te monitoren en waar nodig in de uitvoering te ondersteunen. 

 

http://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/7865/1100/Basisschool-De-Leer/Leerlingtevredenheid?presentatie=1&sortering=2
http://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/7865/1100/Basisschool-De-Leer/Leerlingtevredenheid?presentatie=1&sortering=2
http://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/7865/1100/Basisschool-De-Leer/Leerlingtevredenheid?presentatie=1&sortering=2
http://www.scholenopdekaart.nl/
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8.5 Ontruimingsoefening en bedrijfshulpverlening 

Er is één ontruimingsoefening geweest. De oefening is naar tevredenheid verlopen.  

Dit staat vermeld in het logboek. Het team  heeft de gezamenlijke BHV-cursus (onderdeel EHBO en 

reanimatie) gevolgd. 

 

8.6 Vertrouwenscontactpersoon 

De vertrouwenscontactpersoon hoefde niet in actie te komen. 

 

9. Materieel en gebouw 

 

9.1 Aanschaf nieuwe methodes  

Voor rekenen is gestart met de methode Pluspunt. De implementatie krijgt schooljaar 2022-2023 

een vervolg. Hoewel er geen nieuwe methode voor taal/spelling is aangeschaft, is er de nodige 

aandacht geweest voor het onderdeel spelling van Taalverhaal.nu (Taal- en spellingsmethode).  

Aan het einde van het schooljaar is de methode Taalverhaal.nu verplicht (uitgever) vervangen 

door de methode PIT (Plezier in Taal). Schooljaar 2022-2023 zal deze methode geïmplementeerd 

worden en zullen we ons oriënteren op het vervolg.   

 

9.2 Aanschaf inventaris 

In schooljaar 2021-2022 is er een aantal leerlingsets (tafel / stoel) en 1 bureaustoel voor een  

medewerker aangeschaft. Voor het opladen en veilig opbergen van de chromebooks is een 

speciale kast aangeschaft. 

 

9.2.1 ICT 

In schooljaar 2021-2022 gebruiken alle leerkrachten ParnasSys. Daarnaast wordt het LOVS gebruikt 

voor de afname en registratie van toetsen. Ook het verkrijgen van overzichten betreffende o.a. 

leerrendementen/opbrengsten/doelen gaat via het LOVS. 

PARRO wordt veelvuldig gebruikt als communicatiemiddel met de ouders (o.a. gesprekken 

plannen / informatie delen).   

De leerlingen in de bovenbouw (vanaf groep 5) maken steeds meer gebruik van hun eigen 

account voor het maken van een werkstuk en/of spreekbeurt. 

In alle groepen is een start gemaakt met digitaal geletterdheid. Leerkrachten zijn zich er bewust 

van geworden dat er doelen te behalen zijn en hebben geëxperimenteerd met o.a. Digidoeners, 

komend schooljaar wordt dit uitgebreid. 

Devices worden vooral ingezet voor de verwerking van lessen, het maken en verwerken van 

toetsen en het maken van werkstukken. De vervanging van devices verloopt volgens het 

investeringsplan (aanschaf en afschrijving).   
 
9.3 Onderhoud en beheer gebouwen  

PRO8 verzorgt het groot onderhoud. De conciërge, vier dagdelen op school werkzaam en 

gedetacheerd vanuit MABEON, zorgt voor het klein onderhoud.  

Sander Bossema (PRO8 portefeuillehouder huisvesting) bezocht de school om samen met de 

directeur de Risico Inventarisatie & Evaluatie door te spreken en wanneer nodig te actualiseren. 

Daarnaast is de meerjarenplanning groot onderhoud besproken en zijn de nodige interventies 

gedaan.  Schooljaar 2021-2022 was er vooral aandacht voor: ventilatie in de lokalen; 

binnenklimaat; dak en lekkages.   

 

9.4 Speelterrein  

Schooljaar 2018-2019 is er een plan gemaakt voor herinrichting van het plein met de nadruk op 

spelend en ontdekkend leren in het groen. Dit plan is ingediend in het kader van de subsidie Groen 

Schoolplein van de Provincie Gelderland. De subsidie is niet toegekend. In schooljaar 2019-2020 zijn 

gesprekken gevoerd met Van EE speeltoestellen en inrichting speelpleinen uit Ede. Uiteindelijk is 

gekozen om niet met van EE verder te gaan maar zijn met het onderhoudsteam van PRO8 
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afspraken gemaakt om met inzet van het onderhoudsteam het plein in het najaar van 2020 aan te 

passen. Dit laatste heeft o.a. geresulteerd in het plaatsen van boomstammen en opvulling van 

vakken met padvast halfverharding. De speelwaarde van het plein is hiermee verhoogd. Door een 

impulsbudget vanuit PRO8 is het schooljaar 2021-2022 toch mogelijk geweest om met Van Ee 

speeltoestellen tot een verder plan van (her) inrichting van het plein te komen. Medio september 

2022 start het plaatsen van een speeltoestel (gericht op midden- en bovenbouw), het plaatsen 

van een buitenkeuken (kleuters) in een omgeving van struingroen en het inrichten van een 

buitenklas / plaatsen tribune. Daarnaast zullen in schooljaar 2022-2023 meerdere educatieve 

pleinplakkers worden aangebracht en een verkeersplein worden ingericht. 

Op het plein staat een aantal bomen; het wortelstelsel zorgt met regelmaat voor onveilige situaties 

in het loop- en speelgedeelte. De conciërge zorgt voor het klein onderhoud van het plein. De 

onderhoudsdienst van  PRO8 verzorgt het groot onderhoud van het plein en het omliggende groen 

(maaien gras / snoeiwerk) van de school.  

 

10. Financieel beleid 

 

a. Geldstromen 

Elk jaar wordt op 1 oktober het aantal leerlingen op de school geteld. Deze leerlingtelling vormt de 

basis voor het bedrag dat de school het schooljaar daarop van het Rijk ontvangt. Met ingang van 

2023 verschuift deze teldatum naar 1 februari. 

Het leerlingenaantal zal op termijn, in verband met de vergrijzing en de daaruit voortkomende 

krimp, afnemen. 

Met deze gegevens en kennis stelt het schoolbestuur van PRO8 samen met de schooldirecteur een 

begroting op per schooljaar. Deze begroting wordt besproken met de MR. 

In de begroting  wordt onder andere meegenomen: het leerlingenaantal, de formatie; de gelden 

voor de onderwijsmiddelen en de meerjareninvesteringen. 

 

10.1 Begroting en uitputting  

De financiële stand van zaken is te raadplegen via het programma Capisci (CABO). Met 

regelmaat wordt de MR geïnformeerd over de actuele stand van zaken. 

De school kreeg de vergoeding voor het aantal leerlingen, verdeeld over 9 groepen.   

Keuzes worden gemaakt op basis van het overlegmodel in het team.   

Door de financiële impuls vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) was het mogelijk om 

het hele schooljaar 2021-2022 met 9 groepen te werken. Naast alle interne voordelen voor deze 

organisatievorm voor kinderen, ouders en team is het ook van belang voor onze positie als school 

binnen een dorp met 3 scholen. Bovenstaande is van invloed op de begroting. 

Het COVID-19 (corona) virus is vanaf medio maart 2020 van invloed op ons uitgavenpatroon. Hoe 

groot de jaarlijkse financiële impact op de uiteindelijke exploitatie is, blijft moeilijk in te schatten.  

 

10.2 Sponsoring 

Er is geen gebruik gemaakt van sponsoring. 

 

11. Conclusies schooljaar 2021-2022 en aanbevelingen schooljaar 2022-2023 

 

Het schooljaar 2021-2022 was een goed en zeker ook bijzonder schooljaar. We zijn tevreden over 

de interventies die we gedaan hebben, waardoor het mogelijk bleek om met 9 groepen te 

werken. We zijn blij met de extra formatie die we door de middelen vanuit het Nationaal 

Programma Onderwijs (NPO) konden inzetten om goed onderwijs (met aandacht voor 

coronagerelateerde leervertraging) vorm te geven. Deze extra formatie is in schooljaar 2021-2022 

o.a. ingezet voor de onderwijsassistent / leerkrachtondersteuner, ambulante inzet van een 

leerkracht en pedagogisch-didactisch handelen schoolbreed. 
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In het team is o.a. op de teamdagen goed gewerkt aan de schoolontwikkeling; een vorm van 

teamoverleg die we in de evaluatie effectief hebben genoemd. Wanneer nodig was het 

vergaderen via TEAMS goed mogelijk maar op onderdelen toch minder effectief.  

De leerling-, en oudertevredenheidsonderzoeken geven ons een (zeer) positieve waardering.  

We kregen dit schooljaar niet te maken met ongeoorloofd schoolverzuim. Er lijkt echter wel een 

toename te ontstaan waarin ouders niet zo maar akkoord gaan met het niet krijgen van verlof.  

Schorsingen zijn niet aan de orde geweest en het totaal schoolverzuim was wederom laag.  

Blij zijn we met de actieve geledingen binnen onze school, waarvan de leerlingenraad een 

bijzondere is. 

Ook de prettige werksfeer in de school is iets waar we trots op zijn en waarin we blijven investeren! 

 

In dit schooljaar kregen we wederom te maken met de bijzondere omstandigheden en 

maatregelen rondom COVID-19 (corona). Deze coronacrisis heeft vanaf medio maart 2020 een 

grote impact op ons onderwijs gehad. Dit schooljaar is De Leer 1 extra week gesloten geweest. 

Omdat deze week gekoppeld was aan de kerstvakantie is het thuisonderwijs niet ingericht. Daar 

gedurende het schooljaar de quarantaineverplichting is versoepeld, heeft het team van 

leerkrachten bij coronagerelateerde afwezigheid van leerlingen geen thuisonderwijs meer 

aangeboden. De digitalisering heeft door de thuiswerkperiodes in de afgelopen schooljaren een 

enorme boost gekregen.  

In de periode voor de kerstvakantie heeft het team van De Leer dagelijks opvang geboden aan 

leerlingen van ouders werkzaam in de cruciale beroepen en aan leerlingen die te maken hebben 

met een zorgelijke thuissituatie. 

In dit schooljaar hebben de oudergesprekken gedeeltelijk digitaal plaatsgevonden. Een groot 

aantal ouders heeft van deze gesprekken gebruik gemaakt. De zorggesprekken en de 

adviesgesprekken leerlingen groep 8 hebben op school plaatsgevonden.  

Het was fijn om het schooljaar met de leerlingen op school te kunnen afsluiten en er ruimte is 

geweest voor o.a. de schoolreis, het kamp, de musical van groep 8 en een feestelijke laatste 

schooldag rondom het afscheid van juf Ria Menting (pensioen). 

Bij afwezigheid van leerkrachten kon het onderwijs door inzet van invallers van het PON 

(Personeelscluster Oost Nederland) en vaste collega’s gecontinueerd worden.  

 

Schooljaar 2022-2023 zal gericht zijn op rust en stabiliteit binnen het team.  Daarnaast hopen we 

van harte dat we ouders/verzorgers gewoon mogen ontvangen en de coronamaatregelen het 

onderwijsproces niet zullen belemmeren. 

De in gang gezette ontwikkelingen zullen worden voortgezet met daarbij bijzondere aandacht 

voor de daltonscholing en het borgen van gemaakte afspraken. De aandachtspunten vanuit de 

daltonvisitatie nemen wij mee in de totale schoolontwikkeling. Hoe maken wij de kernwaarden 

zichtbaar in ons onderwijs? Een belangrijk aandachtspunt is daarbij ‘reflectie’.  

Het motto “De Leer, 8 stevige treden op weg naar de toekomst!” zullen we ook zeker in het 

komende schooljaar vorm en inhoud geven. 
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Bijlage 1 Ambitieuze doelen van onze school 

 

Doelen vaardigheidsscores 2021-2022 onze school 

Doel van rekenen behoort bij de grens niveau II-III 

Doel van de andere vakken behoort bij midden-niveau III 

Zie leerrendementenoverzicht LOVS toetsen 2021 

 

Rekenen  Groep Doel onze 

school: 

Midden 

Behaald Doel onze 

school: Eind 

Behaald 

      

      

3.0 3 123 117,5 146 133,1 

3.0 4 170 159,8 189 196,9 

3.0 5  209 215,6 221 226,2 

3.0 6  234 240,4 246 250,3 

3.0 7  257 251,9 266 258,4 

 8 279 280,3   

 

 

Begrijpend 

luisteren  

Groep Doel onze 

school: 

Midden 

Behaald Doel onze 

school: Eind 

Behaald 

 3 47 47,3 54 54,8 

 4 58 57,4   

 

 

Begrijpend 

lezen  

Groep Doel onze 

school: 

Midden 

Behaald Doel onze 

school: Eind 

Behaald 

3.0 4   138 144,9 

3.0 5  155 162,9 160 171,7 

3.0 6  173 182,8   

3.0 7 191 195,5   

 8 206 206,4   

 

 

Woordenschat  

3.0 

Groep Doel onze 

school: 

Midden 

Behaald Doel onze 

school: Eind 

Behaald 

      

      

 3 456 472,2   

 4 473 478,7   

 5 487 503,3   

 6 508 520,3   

 7 523 528,4   



05BR daltonbasisschool De Leer Hengelo    jaarverslag 2021 - 2022      25 

 

 8 539 548,5   

 

 

Technisch 

lezen DMT 

Groep Doel onze 

school: 

Midden 

Behaald Doel onze 

school: Eind 

Behaald 

 3 14 16,8 23 26,0 

 4 45 44,8 49 58,6 

 5 63 72,5 68 81,9 

 6 77 91,1 81 93,5 

 7 89 82,2 93 88,8 

 8 97 103,9   

 

Spelling  

3.0 

Groep Doel onze 

school: 

Midden 

Behaald Doel onze 

school: Eind 

Behaald 

3.0 3 147 144,3 200 194,6 

3.0 4 237 257,6 262 278,9 

3.0 5 295 301,9 311 332,1 

3.0 6 318 332,0 334 355,5 

3.0 7 349 336,4 357/ww 

136,5 

344,4 /  

111,8 

 8  366/ww 

142,2 

359,1/ 139,0 

 

  

 

AVI  Groep Doel onze 

school: 

Midden 

Behaald Doel onze 

school: Eind 

Behaald 

 3 75% 77% 75% 81% 

 4 75% 88% 75% 82% 

 5 75% 95% 75% 90% 

 6 75% 96% 75% 96% 

 7 75% 55% 75% 60% 

 8 75% 79%   

 

Taalverzorging 

interpunctie 

Groep Doel onze 

school: 

Midden 

Behaald Doel onze 

school: Eind 

Behaald 

 6 112,7 117,5   

 7 119,8 121,9   

 8 127,4 126,2   

 

Taalverzorging 

grammatica 

Groep Doel onze 

school: 

Midden 

Behaald Doel onze 

school: Eind 

Behaald 

 6 100,3 107,0   

 7 109,8 116,9   

 8 116,3 127,1   
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Bijlage 2: Schoolzelfevaluatie op basis van toetsresultaten midden schooljaar  2021-2022 

 

Het referentiekader 1F, 2F en 1S 
 

Schoolambities:  

Rekenen 100% 1F en 55% 1S (LGS 94,3% 1F en 50,3% 1S) 

Lezen 100% 1F en 80% 2F (LGS 98,5% 1F en 78,7% 2F) 

Taalverzorging 96% 1F en 70% 2F (LGS 96,9% 1F en 60,9% 2F) 

 
Percentage leerlingen van je groep op weg naar <1F, 1F, 2F, 1S  

  

Begrijpend lezen   Niveauwaarde   Percentage leerlingen  

Groep 5   

<1F  < 0,8  % 0 

1F  0,8 – 2,5  % 100 

2F  2,5 of hoger  % 80 

Groep 6   

<1F < 0,8  % 0 

1F 0,8 – 2,5  % 100 

2F 2,5 of hoger  % 70 

Groep 7   

<1F < 0,8  % 0 

1F 0,8 – 2,5  % 100 

2F 2,5 of hoger  % 45 

Groep 8   

<1F < 0,8  % 4 

1F 0,8 – 2,5  % 96 

2F 2,5 of hoger  % 68% 

Rekenen  Niveauwaarde   Percentage leerlingen  

Groep 3   

<1F  < 1,3  % 12 

1F  1,3 – 3,4   % 88 

1S  3,4 of hoger  % 44 

Groep 4   

<1F < 1,3  % 6 

1F 1,3 – 3,4   % 94 

1S 3,4 of hoger  % 24 

Groep 5   

<1F < 1,3  % 0 

1F 1,3 – 3,4   % 100 

1S 3,4 of hoger  % 55 

Groep 6   

<1F < 1,3  % 4 

1F 1,3 – 3,4   % 96 

1S 3,4 of hoger  % 65 
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Groep 7   

<1F < 1,3  % 5 

1F 1,3 – 3,4   % 95 

1S 3,4 of hoger  % 30 

Groep 8   

<1F < 1,3  % 11 

1F 1,3 – 3,4   % 89 

1S 3,4 of hoger  % 43 

Taalverzorging spelling Niveau Percentage leerlingen  

Groep 3   

<1F  V- 4% 

1F  IV en V    96% 

2F I, II, III 54% 

Groep 4   

<1F V- 0% 

1F IV en V    100% 

2F I, II, III 88% 

Groep 5   

<1F V- 0% 

1F IV en V    100% 

2F I, II, III 75% 

Groep 6   

<1F V- 9% 

1F IV en V    91% 

2F I, II, III 52% 

Groep 7   

<1F V- 15% 

1F IV en V    85% 

2F I, II, III 50% 

Groep 8   

<1F V- 25% 

1F IV en V    75% 

2F I, II, III 54% 
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TRENDANALYSE MIDDEN 2022 
 

Alle groepen toetsen 3.0  

 
Rekenen 
 

 

DWARSDOORSNEDE 

N.B.: De veronderstelling is dat de verschillende jaargroepen op een school bij een bepaald vak 

over het algemeen op hetzelfde niveau zullen presteren, onder de conditie dat er niet te veel 

verschil zit in de samenstelling van de groepen. 

 

 

 

 
 

 
 

• Groepen 3, 5, 6 en 8 scoren boven gemiddeld.  

• Groepen 4 en 7 scoren beneden gemiddeld.  

• In groep 7 heeft 10% 1S behaald en 55% 1F 

• In groep 8 heeft 36% 1S behaald en 89% 1F  
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VOLGMODEL JAARGROEPEN REKENEN 

N.B.: De veronderstelling is dat een jaargroep op hetzelfde niveau presteert als voorgaande 

groepen, dit onder de conditie dat het geen wezenlijk andere groep leerlingen betreft en het 

onderwijsprogramma niet is gewijzigd. 

 
Groepen 3 

 
 

• Dit jaar een sterk dalende lijn. Nog wel boven het gemiddelde. 

 
Groepen 4 

 
 
• Sterk dalende lijn, nu onder het gemiddelde.  
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Groepen 5 

 
 

• Dit jaar licht dalende lijn, maar wel (ruim) boven het gemiddelde. 

 
Groepen 6 

 
 

• Stijgende lijn zichtbaar. Trendvolgend (ruim) boven het gemiddelde. 
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Groepen 7 

  

 
 

• Dalende lijn, nu rond het gemiddelde. 

 

 

Groepen 8 

 
  

• Sterk stijgende lijn, nu boven het gemiddelde. Gemiddelde zit net onder 1S niveau.  

 

 

 

 

 

GROEPSANALYSE REKENEN 

N.B.: De veronderstelling is dat bij een groep leerlingen in ongewijzigde samenstelling de prestaties 

een geleidelijke ontwikkeling zullen volgen door de leerjaren heen, overeenkomstig een vaste 

landelijke of school specifieke trend. 
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Groep 3 

 
 

• Groep 3 start met gemiddeld een III score.  

 

Groep 4 

 
 

• Groot verschil zichtbaar. Nieuwe rekenmethode? Vorig schooljaar zijn de M toetsen in 

maart afgenomen. Is er daardoor meer aanbod geweest?  
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Groep 5 

 
• Gemiddelde I score vastgehouden.  

 

Groep 6 

 
• Stabiele scores zichtbaar passend bij de groep.  
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Groep 7 

 
• Dalende lijn, nu gemiddeld een III score.  

 
Groep 8 

 
 
 

• Mooie stabiele scores zichtbaar.  

 

 

Begrijpend luisteren en begrijpend lezen 
 

 

DWARSDOORSNEDE 

N.B.: De veronderstelling is dat de verschillende jaargroepen op een school bij een bepaald vak 

over het algemeen op hetzelfde niveau zullen presteren, onder de conditie dat er niet te veel 

verschil zit in de samenstelling van de groepen. 
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• Groepen 3, 4 en 8 scoren beneden gemiddeld.  

• Groepen 5, 6 en 7 boven gemiddeld. 

• In groep 7 heeft 45% 2F behaald en 100% 1F behaald. 

• In groep 8 heeft 68% 2F behaald en 96% 1F behaald.  

 

 

VOLGMODEL JAARGROEPEN BEGRIJPEND LUISTEREN EN BEGRIJPEND LEZEN 

N.B.: De veronderstelling is dat een jaargroep op hetzelfde niveau presteert als voorgaande 

groepen, dit onder de conditie dat het geen wezenlijk andere groep leerlingen betreft en het 

onderwijsprogramma niet is gewijzigd. 

 

Groepen 3 

 
 

• Groep 3 dit jaar net onder het gemiddelde. 

 

 

 

 

 



05BR daltonbasisschool De Leer Hengelo    jaarverslag 2021 - 2022      36 

 

Groepen 4 

 

 
 

 

• Groep 4 dit jaar net onder het gemiddelde 

• Sterk wisselend beeld.  

 
Groepen 5 

 

 
 

• Dit jaar score weer boven gemiddeld, met een stijgende lijn t.o.v. vorig schooljaar.  

 

 

 

 

 
 



05BR daltonbasisschool De Leer Hengelo    jaarverslag 2021 - 2022      37 

 

Groepen 6 

 

 
 

• Score dit jaar weer ruim boven het gemiddelde. 

 

 

Groepen 7 

 

 
 

 

• Dit jaar boven het gemiddelde, dalende trend doorbroken. Nu een stijgende lijn zichtbaar. 
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Groepen 8 

 
 
 

• Nu net boven het gemiddelde. 

• Dalende trend is doorbroken, nu een sterk stijgende lijn zichtbaar.  

 

 

GROEPSANALYSE BEGRIJPEND LUISTEREN EN BEGRIJPEND LEZEN 

N.B.: De veronderstelling is dat bij een groep leerlingen in ongewijzigde samenstelling de prestaties 

een geleidelijke ontwikkeling zullen volgen door de leerjaren heen, overeenkomstig een vaste 

landelijke of schoolspecifieke trend. 

 

Groep 3 
 

 
• Groep 3 start met gemiddeld een III score.  
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Groep 4 
 

 
 

• Vergelijkbare score met de score in groep 3.  

 

Groep 5 

 
• Begrijpend lezen score ligt in het verlengde van begrijpend luisteren in groep 4.   
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Groep 6 

 
 
• Begrijpend lezen scoort hoger dan begrijpend luisteren 

• Stijgende lijn t.o.v. vorig schooljaar.  

 

Groep 7 
 

 
 

 

 
• Licht dalend na stijging vorig schooljaar.  

• Wel constante II score gemiddeld.  
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Groep 8 

 

 
 

• Lichte daling, nu gemiddeld een III score.  

 

TECHNISCH LEZEN 

 

DWARSDOORSNEDE 

N.B.: De veronderstelling is dat de verschillende jaargroepen op een school bij een bepaald vak 

over het algemeen op hetzelfde niveau zullen presteren, onder de conditie dat er niet te veel 

verschil zit in de samenstelling van de groepen. 

 

Leerlingen met een dyslexieverklaring  

  

2021-2022  

Groep 5: 1 leerlingen 

Groep 7: 4 leerlingen 

Groep 8: 4 leerlingen 

 

Er lopen op dit moment geen aanvragen voor een dyslexieonderzoek.  

In de leeftijdsgroep 7 tot 12 jaar is het landelijk percentage: 8 procent. 

Onze school:  nu 8,3 procent.  
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DMT NIEUW 2018 DWARSDOORSNEDE 

 

 
 

 

• Groep 4 en 7 scoren onder het gemiddelde. 

• Groepen 3, 5, 6 en 8 scoren boven tot ruim boven het gemiddelde.  

 
GROEPSANALYSE TECHNISCH LEZEN 

N.B.: De veronderstelling is dat bij een groep leerlingen in ongewijzigde samenstelling de prestaties 

een geleidelijke ontwikkeling zullen volgen door de leerjaren heen, overeenkomstig een vaste 

landelijke of schoolspecifieke trend. 

 
Groep 3 

 
• Groep 3 start met gemiddeld een III score.  
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Groep 4 

 
 
• Score afwijkend in vergelijking met vorig schooljaar.  

• Nu gemiddeld een III score 

 

 
Groep 5 

 
 
• Zeer hoge score passend bij de groep.  
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Groep 6 

 
 
• Zeer hoge gemiddelde score passend bij de groep.  

 

Groep 7 

 

 

• Gemiddeld een V score, ruim onder het gemiddelde.  
• 20% dyslecten 
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Groep 8 

 
 

• Stijgende lijn wordt voortgezet 

• I score gemiddeld.  

  

Voor een volledig beeld hieronder de AVI percentages: 

AVI-nieuw: Minimaal doel: 75%. Ons gestelde doel vanaf schooljaar 2010-2011: tussen 85% en 95% 

Vanaf 2017-2018: gestelde doel voor onze school 75%. 

Voor het kunnen vergelijken heb ik bij de voorgaande jaren ons nieuwe doel van 75% gehanteerd 

bij de markering rood of groen. 

Groep 3 

2016-2017 

Beheersing M3 

 

65% 

Groep 3 

2017-2018 

Beheersing M3 

 

67% 

Groep 3 

2018-2019 

Beheersing M3 

 

82% 

Groep 3 

2019-2020 

Beheersing M3 

 

85% 

Groep 3 

2020-2021 

Beheersing M3 83% 

Groep 3 

2021-2022 

Beheersing M3 77% 

Groep 4 

2016-2017 

Beheersing M4 

 

73% 

Groep 4 

2017-2018 

Beheersing M4 

 

70% 

Groep 4 

2018-2019 

Beheersing M4 

 

58% 

Groep 4 

2019-2020 

Beheersing M4 

 

87% 

Groep 4 

2020-2021 

Beheersing M4 100% 

Groep 4 

2021-2022 

Beheersing M4 88% 

Groep 5 

2016-2017 

Beheersing M5 

 

77% 

Groep 5 

2017-2018 

Beheersing M5 

 

65% 
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Groep 5 

2018-2019 

Beheersing M5 

 

84% 

Groep 5 

2019-2020 

Beheersing M5 

 

65% 

Groep 5 

2020-2021 

Beheersing M5 100% 

Groep 6 

2016-2017 

Beheersing M6 

 

94% 

Groep 6 

2017-2018 

Beheersing M6 

 

80% 

Groep 6 

2018-2019 

Beheersing M6 

 

58% 

Groep 6 

2019-2020 

Beheersing M6 

 

72% 

Groep 6 

2020-2021 

Beheersing M6 57% 

Groep 6 

2021-2022 

Beheersing M6 96% 

Groep 7 

2016-2017 

Beheersing M7 

 

80% 

Groep 7 

2017-2018 

Beheersing M7 

 

87% 

Groep 7 

2018-2019 

Beheersing M7 

 

95% 

Groep 7 

2019-2020 

Beheersing M7 

 

59% 

Groep 7 

2020-2021 

Beheersing M7 72% 

Groep 7  

2021-2022 

Beheersing M7 55% 

Groep 8 

2016-2017 

Beheersing Plus 

 

74% 

Groep 8 

2017-2018 

Beheersing Plus 

 

75% 

Groep 8 

2018-2019 

Beheersing Plus 

 

86% 

Groep 8 

2019-2020 

Beheersing Plus 

 

64% 

Groep 8 

2020-2021 

Beheersing Plus Niet afgenomen 

Groep 8 

2021-2022 

Beheersing Plus 79% 

 

Dit schooljaar: In alle groepen is ons streefdoel (75%) behaald, behalve in groep 7.    

Kan ons schooldoel m.b.t. AVI aangescherpt worden?  



05BR daltonbasisschool De Leer Hengelo    jaarverslag 2021 - 2022      47 

 

 SPELLING  

 
Leerlingen met een dyslexieverklaring  

 

2021-2022  

Groep 5: 1 leerlingen 

Groep 7: 4 leerlingen 

Groep 8: 4 leerlingen 

 

Er lopen op dit moment geen aanvragen voor een dyslexieonderzoek.  

In de leeftijdsgroep 7 tot 12 jaar is het landelijk percentage: 8 procent 

Onze school:  nu 8,3 procent.  

 

DWARSDOORSNEDE SPELLING 3.0 

 

 
 

 

• Groep 4 valt positief op, geen V-scores. 

• Groepen 3, 6 en 7 onder het gemiddelde. 

• Spelling Werkwoorden scoort in groep 8 lager dan de spelling. 
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Dwarsdoorsnede Taalverzorging grammatica en Taalverzorging interpunctie 

 

 
 

• Op taalverzorging grammatica wordt in alle groepen hoger gescoord dan op de 

interpunctie.  

• Grammatica boven gemiddeld 

• Interpunctie beneden gemiddeld 

 

VOLGMODEL JAARGROEPEN SPELLING 3.0 

N.B.: De veronderstelling is dat een jaargroep op hetzelfde niveau presteert als 

voorgaande groepen, dit onder de conditie dat het geen wezenlijk andere groep 

leerlingen betreft en het onderwijsprogramma niet is gewijzigd. 

 

 

 
 

 

• Groepen 3: na vier jaar boven het gemiddelde, nu rond het gemiddelde. 

• Groepen 4: licht dalende lijn, maar laatste drie jaar boven het gemiddelde 

• Groepen 5: onder het gemiddelde, enorme stijging vorig schooljaar, nu net boven 

het gemiddelde. 

• Groepen 6: na jaren onder het gemiddelde, nu boven het gemiddelde.  
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• Groepen 7: onder het gemiddelde. 

• Groepen 8: onder het gemiddelde.  

 

VOLGMODEL LEERLINGEN SPELLING 3.0 

N.B.: De veronderstelling is dat bij een groep leerlingen in ongewijzigde samenstelling de 

prestaties een geleidelijke ontwikkeling zullen volgen door de leerjaren heen, 

overeenkomstig een vaste landelijke of schoolspecifieke trend. 

 

 

 
 

 

Groep 3: start rond het gemiddelde. 

Groep 4: boven het gemiddelde. 

Groep 5: nu net boven het gemiddelde. Daling te zien.  

Groep 6: boven het gemiddelde  

Groep 7: laatste drie jaar onder het gemiddelde  

Groep 8: rond of net onder het gemiddelde.  
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VOLGMODEL JAARGROEPEN TAALVORMING GRAMMATICA 

 

 

 
 

 

• Groepen 6: Blijft ruim boven het gemiddelde scoren. 

• Groepen 7: Blijft ruim boven het gemiddelde. 

• Groepen 8: Blijft ruim boven het gemiddelde  

 

VOLGMODEL JAARGROEPEN TAALVORMING INTERPUNCTIE 

 

 
 

• Groepen 6: constante boven gemiddelde score. 

• Groepen 7: lichte stijging t.o.v. vorig schooljaar, boven het gemiddelde. 

• Groepen 8: vorig schooljaar niet afgenomen, score significant hoger dan twee jaar 

geleden. Nu net onder het gemiddelde.  
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VOLGMODEL LEERLINGEN GRAMMATICA 

 

 
• Groep 6: boven gemiddelde score 

• Groep 7: lichte daling, opnieuw boven gemiddelde score 

• Groep 8: opnieuw ruim boven gemiddelde score.   

 

 

 

VOLGMODEL LEERLINGEN INTERPUNCTIE 

 

 
 
 

• Groep 6: boven gemiddeld. 

• Groep 7: boven gemiddeld.  

• Groep 8: was rond het gemiddelde, nu beneden gemiddeld.  
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WOORDENSCHAT DWARSDOORSNEDE 

 

 

 
 

• Alle groepen scoren boven het gemiddelde. 

• Kleine V groep in de groepen 3, 5, 7 en 8.  

• Geen V scores in groep 6 

 

 

GROEPSANALYSE WOORDENSCHAT 

N.B.: De veronderstelling is dat bij een groep leerlingen in ongewijzigde samenstelling de prestaties 

een geleidelijke ontwikkeling zullen volgen door de leerjaren heen, overeenkomstig een vaste 

landelijke of schoolspecifieke trend. 

 

Groep 3 
 

 
• Groep 3 start met gemiddeld een I score.  
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Groep 4 

 
 
• Dalende lijn. 

 
Groep 5 
 

 
 
• Vergelijkbare hoge score met vorig schooljaar. 
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Groep 6 

 
 
• Stijgende lijn zichtbaar. Nu gemiddeld een I-score.  

 

Groep 7 
 

 
• Opnieuw gemiddeld een I score.  
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Groep 8 
 

 
 

• Lichte daling, maar gemiddeld hoge score.  
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Alle vakken 
 

De veronderstelling is dat een groep leerlingen op alle vakken hetzelfde niveau zal halen. 

 

Groep 3 

 

 
 

• Woordenschat heeft een afwijkende score t.o.v. de andere toetsscores. 

• Score spelling ligt gelijk aan begrijpend luisteren.   

 
Groep 4 

 

 

 
• Dicht bij elkaar liggende scores m.u.v. spelling.  

• Score spelling ligt beduidend hoger dan de andere scores.  
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Groep 5 

 

 
 

• Scores liggen wat verder uit elkaar.  

• Begrijpend lezen en spelling gemiddeld een II score en de andere toetsen gemiddeld een I 

score.  

 

 
Groep 6 

 
• Dicht bij elkaar liggende scores.  
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Groep 7 

 
• Sterk uit elkaar liggende scores.  

• DMT en spelling scoren beduidend lager dan de andere scores.  

 

 

Groep 8 
 

 
 

• Sterk uit elkaar liggende scores.  

• Spelling, spelling werkwoorden en interpunctie scoren het laagst.  

• DMT en grammatica scoren het hoogst.  
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Schooldoelen en schoolanalyse 2021-2022 en Actiepunten  

  

Oorzaken, opvallende gegevens, trendanalyse midden 2021-2022  

  

Bespreking met het team:  

  

Resultaten kunnen verband houden met:  

1. leerkracht   

2. onderwijsaanbod / methodes  

3. instructie: frequentie, kwaliteit  

4. groepssamenstelling  

5. groepsgrootte  

6. externe omstandigheden  

7. jongens / meisjes  

8. intelligentie   
  

Acties: Effectieve interventies inzetten op punt 1,2 en 3.  

  

Vragen aan het team: leerkrachten presenteren het beeld van de eigen groep  

1. Wat kun/ga jij (leerkracht) doen?  

2. Wat heb je als leerkracht nodig?  

3. Wat betekent dit voor het aanbod?  

4. Wat betekent dit voor de frequentie en intensiteit van de instructie?  

  

Schooldoelen en schoolanalyse 2021-2022:  

Vak  Acties die passen bij het beeld wat we zien  

Algemeen  De schooldoelen voor de vakken woordenschat, begrijpend 

lezen, taalverzorging grammatica, hebben we behaald. We zien 

bij begrijpend luisteren dat alleen groep 4 ons schooldoel net niet 

heeft behaald. (-0,6) Bij AVI behaalt alleen groep 7 ons 

schooldoel niet (-20%) en bij taalverzorging interpunctie alleen 

groep 8 niet. (-1,2) De schooldoelen voor de vakken technisch 

lezen DMT worden behaald door de groepen 3, 5, 6 en 8. In 

groep 4 (-0,2) en groep 7 (-6,8) worden de schooldoelen niet 

behaald. De schooldoelen voor het vak rekenen worden 

behaald in de groepen 5, 6 en 8. In groep 3 (-5,5), groep 4 (-10,2) 

en groep 7 (-5,1) worden de schooldoelen voor rekenen niet 

behaald. Voor het vak spelling worden de schooldoelen behaald 

in groep 4, 5 en 6. Daarentegen worden de schooldoelen voor 

spelling niet behaald in groep 3 (-2,7), groep 7 (-12,6) en groep 8 

(-6,9).   Het schooldoel voor werkwoordspelling wordt in groep 8 

niet behaald (-2,8).  

Rekenen  Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe rekenmethode. Het 

heeft tijd nodig om deze goed te implementeren onder de 

leerkrachten en leerlingen van onze school. We willen met elkaar 

in gesprek blijven over onze nieuwe rekenmethode op 

teamdagen. Er is extra aandacht voor het automatiseren buiten 

de methode n.a.v. de resultaten op de tempotoetsen binnen de 

methode Pluspunt. Hierbij maken we onder andere gebruik van 

‘Met sprongen vooruit’. We willen het werken in instructiegroepen 

behouden. We werken met een gelaagde instructie waarin 

kinderen mede zelf kunnen bepalen of ze aansluiten bij de 

instructie. Naast extra aandacht voor het automatiseren ook 

extra aandacht voor de redactiesommen.  
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Inzet van Bingel waarop de kinderen op hun eigen niveau 

digitaal kunnen werken.  

Spelling  Dit schooljaar werken we het vierde jaar volgens de afspraken 

van ons schoolontwikkelingstraject spelling o.l.v. Willeke Evers. De 

resultaten van groep 4 t/m 6 zijn boven niveau. Het resultaat in 

groep 7 en 8 valt te verklaren omdat er in die groepen sprake is 

van meerdere dyslecten waarvan een aantal met een eigen 

leerlijn.     
Onze eenduidige aanpak bij spelling, naast het investeren in 

executieve functies, tijd en verschillende oefenvormen, moeten 

op termijn (minimaal 3 jaar vanaf start traject) een hoger 

resultaat opleveren. Helaas heeft groep 3 dit schooljaar het 

schooldoel niet behaald. Dit heeft onder andere te maken met 

het niveau en de dynamiek. Kijkende naar de vaardigheidsgroei 

van de leerlingen op groepsniveau, dan groeien de kinderen 

minder dan het landelijk gemiddelde in vergelijking met eind 

vorig schooljaar. Dit geldt niet voor groep 4.  

Ons borgingsdocument spelling blijft leidend in onze aanpak. Er 

moet aandacht blijven voor de didactiek van spelling en het 

geven van instructies. Het stappenplan spelling dient consequent 

gevolgd te worden waardoor het op de juiste manier wordt 

toegepast. Hiermee willen we het spellingsbewustzijn van de 

leerlingen verbeteren. 

Spelling meer vakoverstijgend aanpakken met aandacht voor de 

werkverzorging. Het team blijft met elkaar in gesprek over het 

didactisch handelen m.b.t. ons spellingsonderwijs.  

Begrijpend  
Luisteren/lezen  
  
  

We hebben onze schooldoelen behaald m.u.v. groep 4.  
Het is belangrijk dat kinderen de rust nemen om een tekst goed 

te doorgronden. Een tekst wordt twee keer gelezen, 1 keer voor 

het lezen en 1 keer voor het begrijpen.  

Leerkrachten zijn in staat om verantwoorde keuzes te maken in 

het begrijpend lezen aanbod. Veel verschillende tekstsoorten 

worden aangeboden.  

Er is veel aandacht voor modelen.  

Er is behoefte aan begrijpend luisteren activiteiten in groep 3 en 

4.  

Veel aandacht voor lezen en leesmotivatie binnen de school, 

wisselen van tekstsoorten en het beantwoorden van vragen over 

de tekst.  

Tijdens de inloop zwakke lezers meenemen in de teksten van 

begrijpend lezen. Pré-instructie.  Dit gebeurt ook al in groep 4.  

Woordenschat  Alle groepen behalen het schooldoel. Aandacht voor 

woordenschat bij begrijpend lezen en de aanpak van 

woordenschat in de nieuwe taalmethode leveren resultaat op.  

In de onderbouw is er veel aandacht voor de woordenschat 

vanwege thematisch onderwijs.   

Technisch  
Lezen DMT  

In schooljaar 2019/2020 gestart met de nieuwe methode Flits in 

de groepen 4 t/m 8. Vooralsnog bevalt de aanpak van deze 

methode goed. We zijn benieuwd naar het resultaat op 

termijn.  In de groepen 4 en 7 worden de schooldoelen niet 

behaald. O.l.v. Willeke Evers zullen we een leesbeleidsplan gaan 

schrijven voor onze school. Hierin worden naast de basisdoelen 
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ook onze streefdoelen beschreven. (staat gepland voor 

schooljaar 2021-2022)  
Dit schooljaar is er veel aandacht voor ons technisch 

leesonderwijs. Iedere leerkracht heeft een lesbezoek gehad en is 

voorzien van feedback. Daarnaast hebben we collegiale 

consultaties gedaan voor lezen om elkaar te motiveren en 

inspireren waardoor we leren van elkaar. De aandacht voor 

technisch lezen is in de onderbouw en middenbouw groter dan 

in de bovenbouw. Tot en met groep 6 werkt de hele groep met 

Flits. In de groepen 7 en 8 gebeurt dit vooral voor de aanpak 1 

en 2 kinderen. De leerkrachten passen hun aanbod zoveel 

mogelijk aan op de onderwijsbehoefte van hun groep.  

Aandacht voor leesbeleving en boekaanbod is van belang!  

We willen extra inzetten op Flits in combinatie met de didactiek 

KLASSELEZEN.  

Inzet van Ralfilezen, woordkaarten, woordrijen, gynzy en 

flitsboekjes.  

Op groepsniveau een plan maken wanneer er sprake is van een 

beneden gemiddelde leesgroep.  

Taalverzorging  Interpunctie: schooldoelen behaald in de groepen 6 en 7.   
Grammatica: schooldoelen ruim behaald. Vanaf groep 4 wordt 

er in de taalmethode al aandacht besteed aan de 

grammatica. Dit zit goed verweven in onze taalmethode.  

Continueren van onze aanpak en stimuleren van een kritische 

houding van de leerlingen waarbij ze toepassen wat ze geleerd 

hebben.  

  

Evaluatie/actie per groep  

Groep 1 en 2  • Letten op: met je eigen werk bezig zijn. Taakgerichtheid!!!!   

• Luisteren, verantwoordelijkheid nemen voor je werk.  

• In de oranje tijd niet wisselen van werkje, taakwerkjes 

moeten sowieso af en eerst gezien worden door de lk. Die 

geeft toestemming om iets anders te kiezen.  

• Rekening houden met de keuze van werkjes waar veel 

aandacht van de leerkracht voor nodig is. Dat betekent 

dat er meer doelen gecheckt gaan worden tijdens de 

inloop omdat je dan met een kleinere groep bent. 

• In de werkles 1 à 2 doelen centraal.  

• Doelen worden minder vaak gecheckt maar wel 

intensiever.   
Groep 3  • Rekenen; meer herhalingen en oefeningen aangeboden 

stof . Ook d.m.v. spel en bewegend leren met de hele 

groep  en in kleine groepjes. Met sprongen vooruit 

toepassen  

• Begrijpend luisteren: meer aandacht aan begrijpend lezen 

besteden.  

• Spelling: Doorgaan met elke dag spelling. Zeer strakke 

aanpak bij spelling/ stappenplan. Heeft deze groep 

nodig. Ook toepassen bij bewegend lezen.  

• DMT/AVI: werken met drie instructiegroepen waardoor er op 

maat bediend kan worden.   
Groep 4  • Rekenen: meer redactiesommen inzetten. 
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• Tijdens de lessen veel uitleg geven en herhalen. Een les 

rekenen uitspreiden over twee dagen, zodat de stof meer 

beklijft.   

• Werken met niveaugroepen in de rekenlessen. De IV groep 

leerlingen tijdens de rekenlessen bij elkaar, (de overige 

kinderen werken ook op niveau bij elkaar.)  

• Sprongen vooruit regelmatig als leidraad gebruiken en extra 

inzetten.   

• Begrijpend luisteren: Net niet behaald. Geen begrijpend 

luisteren methode, Cito toets moeilijk: t.o.v. groep 3: geluid 

en beeld.   

• DMT: Flitsen/woordrijkaarten/ringbandboekje flits. T.o.v. 

groep 3 minder tijdsbesteding aan het lezen?   

• Spelling: doorgaan waar ik mee bezig ben.    
Groep 5  • Begrijpend lezen: plezier en motivatie behouden. Meer 

werken in niveaugroepen. Verschillende tekstsoorten in 

blijven zetten.   

• Rekenen: meer inzetten op automatiseren.   

• Spelling: manier van aanbod onder de loep nemen. 

Stappenplan consequent inzetten en moeilijkheden 

toepassen in een andere context (zoals taal). Zelfcontrole. 

Lesbezoek gepland.  

• Algemeen: instructiegroepen zo doorzetten en met een 

groep werken aan mindset.  Gebruik van mindsetkaarten.   
Groep 6  Rekenen:  

• Bij betreffende leerling voor rekenen een toetsanalyse 

afnemen.  

• Aan het begin van de les sommen herhalen over vorige 

lessen. 

• Inzetten op automatiseren.  

Spelling:  

• Groepsbezoek door IB, feedback op de didactiek.  

• Manier van aanbod onder de loep nemen. 

• Stappenplan consequent inzetten en moeilijkheden 

toepassen in een andere context (zoals taal).  

• Zelfcontrole.   

Algemeen:  

• Doorgaan met de instructiegroepen, waarbij spelling de 

grootste aandacht gaat krijgen.  
Groep 7  Rekenen  

• Veel herhaling, met extra aandacht voor procenten, 

breuken en kommagetallen. 

• Aandacht voor automatiseren   

• Met regelmaat een verhaalsom samen bespreken  

• Eenduidige uitleg met vaste manier van uitrekenen  

• Waar nodig in de parkeerweek alleen herhalen en 

geen rekenlab  

• Vasthouden van extra instructie inloop woensdag  

• Stimuleren van kinderen die extra uitdaging aan 

kunnen  

• Bij een enkele leerlingen nauwkeurigheid en 

aandacht vergroten, samen reflecteren op de toets?   

 Lezen   
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• Leesmotivatie   

• Extra lezen inloop vasthouden  

• Half uur stillezen op het rooster zetten?   

• Klassenlezen, zijn we mee begonnen om deze 

structuur te hanteren. Goed aanleren en vasthouden.  

Begrijpend lezen:   

• Tekstsoorten, close reading  

• Voorbereiden van de tekst met dyslecten, uitbreiden 

naar zwakke lezers??   

• Differentiëren   

• Van b naar c teksten vanaf maart  

Spelling  

• Transfer naar andere vakken  

• Stelopdrachten met veel aandacht voor spelling  

• Gemakzucht niet accepteren   
Groep 8  Begrijpend Lezen:  

• Leesmotivatie, verschillende tekstsoorten, concentratie 

tijdens toetsen, D teksten voor sterke lezers, samenwerken 

met groep 7, voorbereiden voor dyslecten tijdens de 

inloop.   

Rekenen:  

• Nieuwe methode, stoeien met lesopbouw en verschillende 

niveaugroepen, invulling parkeerweek, kort, maar 

krachtig.   

Spelling:  

• Alert zijn op nauwkeurigheid en netheid van werken.   

• Structuur van de lessen behouden, alle lessen 3 in één 

week. 

• Formatief toetsen is handig en geeft de kans om 

plusleerlingen te bedienen.   

WW-spelling:  

• Deze aanpak werkt! Geen werkboek en het schema 

hanteren.   

Technisch lezen:  

• Nu met Flits, toch helpend!   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


