
 

Bijlage Schoolplan: Analyse onderwijsresultaten juni '21 

- SO Analyse leerresultaten op UB  

- SO Analyse onderwijsresultaten  

- SO Inventarisatie voor analyse op UB 

- VSO Analyse onderwijsresultaten op groepsniveau 

- VSO Analyse op uitstroombestemming  

- VSO Analyse Uitstroom leerresultaten  

 





Analyse leerresultaten uitstroomleerlingen  

SO 

Juni 2021 

Uitstroombestemming 1  

1 leerling  

Vakgebied  % op niveau % boven niveau % op en boven  % onder niveau  

SEO  
  

100% 0% 100% 0% 

Leren leren 
  

100% 0% 100% 0% 

Mondelinge taal  100% 0% 100% 0% 

Rekenen 100% 
  

0% 100% 0% 

Technisch lezen  n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Spelling n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Begrijpend lezen  n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 

Uitstroombestemming 2  

3 leerlingen  

Vakgebied  % op niveau % boven niveau % op en boven  % onder niveau  

SEO  
  

66% 33% 100% 0% 

Leren leren 
  

100% 0% 100% 0% 

Mondelinge taal  66% 33% 100% 0% 

Rekenen 100% 
  

0% 100% 0% 

Technisch lezen(2)  100% 0% 100% 0% 

Spelling 100% 0% 100% 0% 

Begrijpend lezen  66% 33% 100% 0% 

* het getal tussen haakjes is het aantal leerlingen dat aanbod heeft gehad binnen het genoemde 

vakgebied. 

 

Uitstroombestemming 3 

44 leerlingen  

Vakgebied  % op niveau % boven niveau % onder niveau  % op en boven  

SEO 
  

38,6 9,1% 47,7% 52,3% 
  

Leren leren 31,9% 13,6% 45,5% 54,5% 



  

Mondelinge taal  43,2% 41% 84,2% 15,9% 

Rekenen 50% 
  

29,5% 79,5% 20,5% 

Technisch lezen  31,8% 
  

36,4% 68,2% 31,8% 

Spelling 48,6% 
  

40,5% 89,2% 10,8% 

Begrijpend lezen  32,5% 47,5% 80% 20% 

 

 

Uitstroombestemming 4  

59 leerlingen  

Vakgebied  % op niveau % boven niveau % op en boven  % onder niveau  

SEO 
  

35,6% 20,3% 55,9% 44,1% 
  

Leren leren 
  

52,5% 10,2% 62,7% 37,3% 

Mondelinge taal  50,8% 23,7% 74,6% 25,4% 

Rekenen 52,5% 
  

15,3% 67,8% 32,2% 

Technisch lezen  37,3% 
  

18,6% 55,9% 39,1% 

Spelling 58,6% 
  

22,4% 81% 19% 

Begrijpend lezen  39,7% 25,9% 65,6% 34,5% 

Analyse doorstroom van SO naar VSO  
 

UB MT TL BL Spel Rek SEO LL Bestemming 

1    X    MBS 

2        MBS 

3        AvD 

3        AvD 

3        AvD 

4        AvD 

4         AvD 

4        AvD 

4        AvD 

4        AvD 

4        AvD 

4        AvD 

4        AvD 

4        AvD 

4        Sprong 

4        Sprong 



4        Sprong 

4        Vada 

4        Vada 

4        Vada 

 

  = leerling heeft streefplanning NIET heeft gehaald 

  = leerling heeft streefplanning gehaald 

  = Leerling loopt voor op de streefplanning 
 

Vakgebied  % NIET gehaald  % gehaald  % loopt voor Totaal + % 

 

Mondelinge Taal 1 5% 12 60% 7 35% 95% 

Technisch Lezen 6 30% 10 50% 4 20% 70% 

Begrijpend Lezen 1 5% 12 60% 7 35% 95% 

Spelling (19 lln) 2 10,5% 12 63,2% 5 26,3% 89,5% 

Rekenen 6 30% 9 45% 5 25% 70% 

Sociaal gedrag 7 35% 5 25% 8 40% 65% 

Leren leren  8 40% 8 40% 4 20% 60% 
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Analyse onderwijsresultaten SO op groepsniveau 

Versie: Juni 2021 

 

Onderdelen in de analyse  
Deze evaluatie vindt op drie niveaus plaats: 

 Groepsniveau 
 Schoolniveau  
 Uitstroombestemming 

 
Groepsniveau 
De leeropbrengsten worden twee keer per jaar met leerkrachten besproken tijdens de 
leerlingbespreking. Input voor deze gesprekken komt uit de opgestelde groepsplannen, de 
geëvalueerde doelen van deze groepsplannen, de OPP’s van de leerlingen, afgenomen toetsen en 
observatiegegevens van de leerkracht.  
 
Het doel van de leerlingbespreking is een (tussentijdse) evaluatie van hoe het gaat met de leerling in 
de groep, de opbrengsten m.b.t. de leerdoelen en om sturing geven aan nieuw op te stellen 
groepsplannen. De orthopedagoog sluit aan om vanuit verschillende invalshoeken naar de leerlingen 
te kijken en waar nodig aanpassingen te doen in het OPP om op deze manier het OPP te actualiseren. 
Daarnaast geeft de leerlingbespreking informatie over zaken die op school- en groepsniveau nader 
onderzoek en actie vragen. 
 
School- afdelingsniveau  
De opbrengsten en de analyse van de onderwijsresultaten worden eerst per afdeling besproken in 
het stuurteam. Tijdens een afdelingsoverleg zal de analyse gedeeld worden met het team.  In juni 
zullen vanuit beide stuurteams bespreekpunten worden opgesteld die in het CvB besproken zullen 
gaan worden. Zowel op afdelingsniveau als op schoolniveau.  Uitkomsten van dit CvB worden 
vastgelegd in een meerjaren verbeterplan en/of omgezet naar een plan van aanpak. Dit plan van 
aanpak wordt gecommuniceerd met het team.  
Het doel van de evaluatie is om schoolbreed beredeneerde keuzes te maken die bijdragen aan hoge 
opbrengsten in de doorgaande lijn van het SO naar het VSO. 
Vanuit de opbrengsten op groepsniveau wordt dieper ingezoomd op de afzonderlijke vakgebieden. 
Doel is te bekijken of het aanbod (leertijd, methodes, didactische- organisatorische en pedagogische 
vaardigheden) toereikend is om de gestelde doelen te behalen. 
 
Leerlingbespreking januari (tussentijdse evaluatie)  
De vakgebieden waarbij opbrengstgericht gewerkt wordt, worden geëvalueerd. Bij de 
leerlingbespreking in januari wordt ingeschat of leerlingen het streefniveau in juni zullen behalen. De 
analyse van januari levert daarom geen absolute cijfers op. Hiermee moet rekening worden 
gehouden bij het vergelijken van de data van januari en juni.  
Als in januari wordt ingeschat dat leerlingen het streefniveau zullen gaan behalen, maar dat blijkt bij 
de evaluatie van juni niet het geval dan wordt het percentage dat op of boven niveau zit lager. Dat 
wil niet zeggen dat de leerling achteruit is gegaan. Het wil zeggen dat de leerling nog niet alle te 
behalen doelen beheerst. 
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Analyse op Groepsniveau  

IO Wit ; 6 LEERLINGEN (5 leerlingen meegenomen in analyse juni 2021)  

Vakgebied  % op niveau % boven niveau % op en boven  % onder niveau  

Mondelinge Taal 20% 0%  20% 80% 

Technisch Lezen 50% 33,4% 0% -  16,7% 

Begrijpend Lezen - -  Nvt 

Spelling  - -  Nvt  

Rekenen 40% 0% 60% 60% 

Sociaal gedrag 0% 0%  0% 100% 

Leren leren  20% 0% 20% 80% 

 

Analyse Instroomgroep van jonge kinderen met veelal beperkingen in communicatie m.b.t. 
autisme en NT2 problematieken.  
Er is veel ingezet op routines en regels zodat leerlingen leren functioneren in een 
klassensetting. Daarnaast is er veel aandacht voor het stimuleren en ontwikkelen 
van de communicatie omdat veel leerlingen niet (goed Nederlands) spreken. Dit 
heeft verschillende oorzaken. (Algemene ontwikkeling/Autisme/NT2)  
Het afgelopen half jaar was door coronaperikelen een periode waarin vaak weer 
“opnieuw” begonnen moest worden. Na een lockdown of na ziekte van 
leerkrachten of leerlingen is het voor deze groep kinderen telkens weer een lang 
proces om te wennen aan de klassensituatie en alles wat daarbij komt kijken.  
Leerkrachten steken veel in op schoolse vaardigheden, regels en routines om zo de 
leerlingen te laten wennen aan het functioneren in de school en een 
klassensituatie.  
Juni 2021:  
Het afgelopen schooljaar hebben leerlingen doelen uit hun streefniveau 
aangeboden gekregen maar het lukt nog niet om deze doelen ook allemaal te 
behalen. Hierdoor is er een grote discrepantie tussen de percentages van januari 
en juni.  
Er is breder gekeken dan de doelen die aangeboden. Doelen waar vooral de 
nadruk op heeft gelegen op de beurt wachten, een keuze maken, hulp vragen.  
Het belangrijkste waaraan gewerkt is, “hoe werkt het hier op school” en alles wat 
daarbij komt kijken. Leerlingen hebben heel veel geleerd op zowel individueel als 
groepsniveau. Dit is nog niet terug te zien in de streefniveaus.   
Leerlingen lijken nu langzamer ook te leren van anderen. Waar in het begin de 
focus nog op de leerling zelf lag lijkt de wereld nog groter te worden. 
 
Gezien het niveau van de groep valt nog niet te verwachten dat leerlingen hierin 
doelen op hun streefniveau gaan behalen.   
 
Focus heeft m.b.t. leren leren echt op zelfredzaamheid en taakaanpak gelegen. 
Daarbij heeft het zelfstandig werken veel aandacht gehad. Kinderen kunnen 4 
gestructureerde werkjes achtereen maken. Hier hebben ze een grote groei in door 
gemaakt.   
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 Zelfstandig werken op een gestructureerd niveau is een doel waar hard aan 
gewerkt is en waar leerlingen het afgelopen jaar heel veel in geleerd hebben.   
Zelfredzaamheid: routines en gewoontes die gelden in de groep zijn 
aangeleerd. Van buiten naar binnen gaan. Voorspelbaarheid en duidelijkheid zijn 
hierin heel belangrijk als voorwaarde.   

Afspraken In de tussenevaluatie worden leerlijnen en resultaten nogmaals doorgesproken om 
analyse m.b.t. de verschillende vakken aan te scherpen.  
Het aanbod in de groep is voor enkele leerlingen aangepast om op deze wijze nog 
intensiever aan (voor)schoolse vaardigheden te kunnen werken. Enkele leerlingen 
hebben naast meerdere (zelfstandig)werksessies een individueel dagprogramma 
gekregen. 
Juni 2021: 
Volgend jaar de leerlijnen en UB van deze leerlingen goed bekijken. Ze hebben dan 
2 jaar onderwijs gehad en we hebben meer informatie over kindkenmerken.   
Intensief arrangement logopedie in de groep. Minimaal 2 keer per week 
groepslogopedie Meedenken en sparren zijn ook gewenst.   
Individuele logopedie voor alle leerlingen.   
Thematisch werken is heel belangrijk in deze groep. Hierbij moet goed gekeken 
worden naar het daadwerkelijke niveau van de leerlingen. Vaak moet je 10 
stappen terug. Niks is hierin vanzelfsprekend voor de leerlingen. Ervaringsgericht 
werken en transfers maken naar voor hun bekende situaties.   
 
Volgend jaar afstemmen met schoolvoorbereidende groep.  
 
Thema’s moeten heel nabij aangeboden worden maar er wordt aanbod 
gemist aangezien je echt in de schoolvoorbereidende fase blijft met deze 
leerlingen.  

 
Dempergebruik Mia. Wanneer heeft ze haar demper daadwerkelijk nodig. Kan ze 
een alternatief aangeboden krijgen? (Handvulling?)   
 

 

IO Rood ; 8 LEERLINGEN  

Vakgebied  % op niveau % boven niveau % op en boven  % onder niveau  

Mondelinge Taal 50% 50% 100% 0% 

Technisch Lezen 25% 37,5% 62,5% 37,5% 

Begrijpend Lezen 25% 62,5% 87,5% 12,5% 

Spelling 50% 37,5% 87,5% 12,5% 

Rekenen 12,5% 37,5% 50% 50% 

Sociaal gedrag 37,5% 25% 62,5% 37,5% 

Leren leren  12,5% 25% 37,5% 62,5% 
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Analyse Januari 2021: 
Groep scoort volgens de lijn. Instroomgroep. 
Aanbod is passend bij de leerlingen. Het thematisch werken sluit goed aan bij de 
belevingswereld van de kinderen waardoor zij de lesstof goed tot zich nemen.  
Juli 2021: 
Het afgelopen schooljaar hebben leerlingen doelen uit hun streefniveau 
aangeboden gekregen maar het lukt nog niet om deze doelen ook allemaal te 
behalen. Hierdoor is er een grote discrepantie tussen de percentages van januari 
en juni.  
Er wordt veel aandacht besteed aan sociaal gedrag. Veel kinderen zijn sociaal 
emotioneel nog erg jong. Door de lockdown is er minder aandacht uitgegaan naar 
het groepsproces waardoor het beeld van de leerlingen nog niet helemaal helder 
is. Mede door thematisch werken en veel aandacht voor spel is zien leerkrachten 
dat leerlingen steeds meer naast elkaar gaan spelen en materiaal kunnen delen.  
Uitgestelde aandacht is lastig en op de juiste manier hulp vragen. Nog te jong om 
te werken met een stoplicht. Werken met mandjes gaat goed. De leerlingen 
snappen allemaal het systeem. 

Afspraken In de tussenevaluatie worden leerlijnen en resultaten nogmaals doorgesproken om 
analyse m.b.t. de verschillende vakken aan te scherpen. 
Juli 2021: 
Vanwege de grote diversiteit van leerlingen in deze instroomgroep en het uitvallen 
van een aantal lesweken is de groep op didactisch gebied nog onvoldoende in 
beeld.  
Ali is halverwege het schooljaar ingestroomd. De leerkracht geeft aan dat hij 
leergierig en betrokken is bij de lesstof. Hij valt uit op taalbegrip en ruimtelijk 
inzicht.  
Rivano gaat volgend schooljaar starten in IO oranje. Hier zal er veel aandacht zijn 
voor werkhouding en taakaanpak.  
Britt, Mickey en Femke gaan naar IO groen; een groep waarbij het tempo laag ligt 
en veel gewerkt wordt vanuit de belevingswereld en handelend leren. 
Mike, Fenne en Ali zullen starten in SO blauw, met extra aandacht voor leren lezen 
en rekenen. 
 

 

IO Geel : 8 LEERLINGEN  

Vakgebied  % op niveau % boven niveau % op en boven  % onder niveau  

Mondelinge Taal 37,5% 50% 87,5% 12,5% 

Technisch Lezen 0%  50%  50% 50% 

Begrijpend Lezen 37,5% 50% 50% 50% 

Spelling 62,5% 62,5% 62,5% 37,5% 

Rekenen 75% 25% 100% 0% 

Sociaal gedrag 12,5% 0% 12,5%  87,5% 

Leren leren  25% 0% 25% 75% 
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Analyse Januari 2021: Een structuurgroep waarin veel leerlingen met autisme zitten. 
Hierdoor zie je ook dat de leergebieden sociaal gedrag en leren leren wat 
achterlopen. Dit is voor kinderen met autisme lastiger en dit zijn vaak doelen die zij 
niet van nature leren maar aangeleerd moeten krijgen.  
N.a.v. tussenevaluatie  
Leren leren:  
Probleemoplossend denken moet ingetraind worden. Daarbij is de transfer maken 
naar een andere situatie vaak nog moeilijk. Startende assistent maakt dat doelen 
van leren leren minder aandacht krijgen. (werken met mandjes is vaak iets wat 
assistenten vaak oppakken en dit lukt nu niet altijd door complexiteit van de 
groep)   
Juni 2021:  
Doelen op de aangeboden lijn van SEO zijn bijna allemaal wel behaald.   
Autisme zorgt ervoor dat de groep structureel lager scoort dan het streefniveau. 
Leerlingen hebben hierin een grote ondersteuningsbehoefte. Er is heel veel 
geleerd op sociaal gebied. Het kleurenmonster heeft ervoor gezorgd dat leerlingen 
de transfer naar de situatie zelf op sommige momenten kunnen maken. Er is hierin 
zeker vooruitgang. Sociale omgangsregels zijn geoefend en ingetraind in de 
situatie. Daarna kunnen de leerlingen de transfer wel maken.  
Leren leren: Bijna alle leerlingen scoren lager dan verwacht, hun 
ondersteuningsbehoefte is te groot.   
In het stukje zelfstandigheid hebben ze meer en een intensieve begeleiding 
nodig. Er is veel tijd nodig om dingen in te trainen.   
Voorstructuren is vaak hard nodig. De vraag is dan soms of een doel daadwerkelijk 
behaald is.   

Afspraken In de tussenevaluatie worden leerlijnen en resultaten nogmaals doorgesproken om 
analyse m.b.t. de verschillende vakken aan te scherpen. 
Bouwstenentoets m.b.t reken wordt afgenomen voor Braian.  
Juni 2021  
Volgend jaar op groepsniveau gaan kijken naar het aanbieden van doelen op het 
gebied van SEO en leren leren. Op leerling niveau kan aangegeven worden welke 
doelen niet haalbaar zijn. Vervolgens kan er door bovenstaande acties een 
groepsplan op maat worden gemaakt.  

 

IO Blauw ; 9 LEERLINGEN   

Vakgebied  % op niveau % boven niveau % op en boven  % onder niveau  

Mondelinge Taal 77,8% 0%  77,8%  22,2% 

Technisch Lezen 66,7% 11,1%  87,5% 22,2% 

Begrijpend Lezen 100%  0%  100%  0% 

Spelling 100%  0%  100%  0%  

Rekenen 77,8%  22,2%  100%  0%  

Sociaal gedrag 88,9% 0%  88,9%  11,1%  

Leren leren  100%  0%  100% 0% 

 



ANALYSE ONDERWIJSRESULTATEN SO – IO JANUARI 2021 6 

 

Analyse Aanbod is goed afgestemd op individuele onderwijsbehoefte en hetgeen ze te 
leren hebben in een groepssetting.  
Groot lokaal waardoor er voldoende ruimte is voor individuele werkplekken en 
plekken waar kinderen kunnen ontspannen. 
De groep heeft dezelfde aanpak en ondersteuningsbehoefte nodig waardoor je 
een goed afgestemd programma kan aanbieden. Je hoeft je niet te richten op 
gedrag maar kan je echt richten op de inhoud. Kinderen zitten goed in het 
systeem. Er is in het begin heel veel ingestoken op de voorwaarden waardoor je nu 
goed op de inhoud kunt zitten.  
Nu lijken leerlingen soms wellicht wat laag ingeschaald waardoor de opbrengsten 
soms hoger lijken dan ze daadwerkelijk zijn. Dit heeft dus voornamelijk te maken 
met de inschaling. Dit kan op dit moment ook een verklaring zijn voor de 
tussentijds hoge leeropbrengsten.  
Nieuwe groepsplannen: bij sociaal gedrag veel herhaaldoelen.  
Op het gebied van SEO wordt gebruikt gemaakt van de methode kinderen en hun 
sociale talenten. Dit lijkt goed te werken afgestemd op het niveau van de groep. 
Daarnaast wordt vooral in de dagelijkste context gewerkt aan seo doelen. 
 
Analyse juli 2021:  
Op het gebied van SEO scoren vrijwel alle leerlingen op hun niveau. De 
verwachting richting de toekomst is echter dat de discrepantie wel groter gaat 
worden aangezien de doelen in hogere streefniveaus complexer van aard zijn. 
Leerkrachten gebruiken praatplaten van de methode. Op het gebied van leren 
leren scoren de leerlingen nu nog goed op hun streefniveau maar ook hierbij is de 
verwachting dat het verschil groter wordt de komende jaren. OP het gebied van 
samenwerken kunnen de leerlingen nog veel leren. Dit moet in heel kleine stapjes. 
Hier kan volgend jaar meer de aandacht op gaan liggen.  
 

Afspraken In de tussenevaluatie worden leerlijnen en resultaten nogmaals doorgesproken om 
analyse m.b.t. de verschillende vakken aan te scherpen. 
Afspraken nav tussenevaluatie: 
Bij rekenen: meer de diepte in om eventueel gaten dicht te lopen. Ook 
rekendoelen gekoppeld aan het thema(geld) Klok beklijft nog niet helemaal. 
Leerkrachten weten niet of ze het komende half jaar alle doelen kunnen gaan 
behandelen. Leerkrachten kijken kritisch naar rekendoelen om te bepalen welke 
prioriteit hebben wanneer zij niet alles aan bod kunnen laten komen.  
 
Afspraken analyse juni 2021 
Verder moet er bij veel groepsplannen volgend jaar kritisch gekeken worden naar 
de haalbaarheid van sommige doelen. In het begin van het schooljaar 2021-2022 is 
het raadzaam om per leerlijn en per leerling te kijken of er doelen zijn die niet 
haalbaar zijn en dit te verwerken in ParnasSys om zo een realistisch beeld te 
krijgen van de mogelijkheden van de leerlingen en daar het groepsplan goed op af 
te kunnen stemmen.  
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IO Oranje : 7 LEERLINGEN 

Vakgebied  % op niveau % boven niveau % op en boven  % onder niveau  

Mondelinge Taal 14,4% 85,7 % 100% 0% 

Technisch Lezen 42,8% 28,6% 71,4% 14,4% 

Begrijpend Lezen 28,6% 57,6% 85,7% 14,4% 

Spelling 42,8% 42,8% 85,7% 14,4% 

Rekenen 42,8% 42,8% 85,7% 14,4% 

Sociaal gedrag 0% 0%  0% 100% 

Leren leren  14,4% 0%  14,4% 85,5%  

 

Analyse Januari 2021:  
Aanbod is vaak ondergeschikt geweest aan welbevinden. Er zijn veel leerling 
waarbij forse systeemproblematiek speelt. Hierdoor wegen welbevinden zo zwaar 
dat ontwikkeling soms (even) niet mogelijk is. Voor deze leerling zijn 
hulpvraagtrajecten opgesteld en is het zorgteam en CvB vaak nauw betrokken.  Op 
systeemproblematiek heb je als school weinig invloed maar is wel vaak een 
oorzaak van een stagnerende ontwikkeling bij deze leerlingen.  
Praktisch insteken en handelend bezig zijn. Veel leerlingen zijn toe aan 
praktijkvakken. Leerkrachten proberen in de huidige setting die zich hier niet altijd 
voor leent toch zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoefte aan handelend bezig 
zijn. Soms is het nog zoeken naar het juiste aanbod.  
Veel afgestemd op individuele behoefte op dat moment.  
Veel OPP’s waren nog niet geactualiseerd waardoor er een vertekend beeld was 
van de verwachtingen en de mogelijkheden van de betreffende leerlingen. Deze 
zijn daarom tijdens de leerlingbespreking geactualiseerd en besproken en 
goedgekeurd in het CvB. 
Juli 2021 
2 leerlingen gaan uitstromen wegens fikse systeemproblematieken en onze 
handelingsverlegenheid op het gebied van behandeling en de grote 
ondersteuningsbehoefte die deze leerlingen nodig hebben. Deze stagnerende 
ontwikkeling is ook terug te zien in de percentages.  
Grote groei mondelinge taal. Kans op overschatting daardoor wellicht groot?  
Op didactisch vlak heeft deze groep door aanscherping van de OPP’s een groei 
doorgemaakt. Doelen zijn op didactisch gebied beter aangesloten bij de 
mogelijkheden van de leerlingen.  

Afspraken - OPP’s worden geactualiseerd zodat UB en leerroutes beter passen bij het 
profiel, de mogelijkheden en de ondersteuningsbehoefte van de leerling.  

Juli 2021 

 Voor volgend jaar gaat gekeken worden of de leerlijn praktische 
redzaamheid niet beter aansluit bij de leerbehoeften van de groep.   

 Leerkrachten kunnen volgend jaar PI dictee afnemen bij leerlingen om 
niveau van spelling inzichtelijk te maken.   

 Volgend jaar op het gebied van seo en leren leren kijken 
naar pijlers/ontwikkeldoelstellingen die passen bij de 
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groep. (opkomen voor jezelf, taakaanpak, zelfstandig werken, omgaan met 
ruzie)   

 

IO Groen : 7 LEERLINGEN  

 

Vakgebied  % op niveau % boven niveau % op en boven  % onder niveau  

Mondelinge Taal 85,7% 14,3% 100% 0% 

Technisch Lezen 28,6% 0% 28,6% 71,4% 

Begrijpend Lezen 42,9% 14,3% 57,1% 42,9% 

Spelling 85,7% 0% 85,7% 14,3% 

Rekenen 14,3% 28,6% 42,9% 57,1% 

Sociaal gedrag 14,3% 14,3% 28,6% 71,4% 

Leren leren  14,3% 0% 14,3% 85,7% 

 

Analyse Januari 2021: 
Aanbod leerlijnen? Bekijken wat aansluit. 
De leerroutes van Akin en Dilasor worden naar beneden bijgesteld.  
Er wordt niet weergegeven waar de groei zit voor deze leerlingen.  
Leerkrachten geven aan het lastig te vinden instructie te geven. 
In beeld brengen wat deze leerlingen nodig hebben in begeleiding en aanbod.  
Handelend leren. 
Juli 2021: 
Leerlingen ontwikkelen zich in een traag tempo. De diversiteit in de groep is groot. 
Doordat veel aandacht uitgaat naar de fysieke begeleiding van drie leerlingen is 
het lastig instructie en kringactiviteiten aan te bieden zonder afgeleid te worden. 
Op bijna alle vakgebieden is een groei te zien, doordat leerroutes in januari zijn 
bijgesteld en twee leerlingen boven hun streefniveau werken. 
 

Afspraken Januari 2021: 
Observeren Akin; het gedrag van Akin heeft veel invloed op de groep omdat hij 
veel individuele begeleiding vraagt. Ditzelfde geldt voor Sjoerd. Hij zal aan het 
einde van het schooljaar uitstromen naar een OZ groep op de MBS in Eindhoven. 
Uitstroombestemmingen bespreken. 
Juli 2021: 
Volgend schooljaar gaan we bespreken welke leerlijnen aansluiten bij deze groep. 
Leerlingen zijn gebaat bij het vergroten van de zelfredzaamheid.  
Drie leerlingen stromen uit naar het VSO. Een leerling gaat naar een SO groep.  
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IO Paars : 9 LEERLINGEN  

Vakgebied  % op niveau % boven niveau % op en boven  % onder niveau  

Mondelinge Taal 44,4%  22,2%  66,6%  33,3%  

Technisch Lezen 44,4%  33,3%  77,8% 22,2%  

Begrijpend Lezen 22,2%  55,5%  77,8%  22,2%  

Spelling 11,1%  77,7%  88,8%  11,1%  

Rekenen 66,6%  11,1%  77.8%  22,2%  

Sociaal gedrag 55,6%  11,1% 66,6%  33,3%  

Leren leren  55,5%  11,1%  66,6%  33,3%  

 

Analyse Veel OPP’s waren nog niet geactualiseerd waardoor er een vertekend beeld was 
van de verwachtingen en de mogelijkheden van de betreffende leerlingen. 
N.a.v. tussenevaluatie: Op het gebied van begrijpend lezen en technisch lezen is 
een achterstand zichtbaar. Deze leerlingen werken allemaal 1 niveau onder hun 
streefniveau. Leerkrachten signaleren hierbij geen stagnerende ontwikkeling.  De 
discrepantie tussen instructieniveau en streefniveau is dus erg klein.  
 
Analyse n.a.v. tussenevaluatie:  
M.b.t. klassenorganisatie: Leerkrachten vinden het lastig om al het aanbod en de 
instructie in tijd goed weg te zetten. Je kunt er ook voor kiezen om 
werk/planbordsessies anders vorm te geven en op sommige momenten alleen 
individuele instructies te geven aan doelen waar je anders of de afgelopen periode 
te weinig aan toe komt. Ook kun je handvaardigheid en tekenen “vangen” 
in creatief en daarmee 1 les in de week minder geven. Ook in die tijd zou je op 
individueel niveau aan doelen kunnen werken terwijl andere leerlingen (in het 
kader van leren leren) iets voor zichzelf doen voor een bepaald moment.   
 
Juli 2021: 
Bij deze groep leerlingen is het vooral op het gebied van SEO en leren leren altijd 
de vraag welke doelen deze leerlingen daadwerkelijk beheersen. Veel doelen zijn 
aangeleerd gedrag. Het is goed om te kijken naar de randvoorwaarden die 
leerlingen nodig hebben om aan doelen te kunnen werken.  

Afspraken In de tussenevaluatie worden leerlijnen en resultaten nogmaals doorgesproken om 
analyse m.b.t. de verschillende vakken aan te scherpen. (technisch/ begrijpend 
lezen)  
Juli 2021  
Een doel is behaald wanneer een leerling met de ondersteuning die hij nodig heeft 
uit het OPP de activiteit uit kan voeren. Het tegemoet komen aan de algehele 
ondersteuningsbehoefte is een randvoorwaarde om doelen te kunnen behalen. 
(vooral op het gebied van seo en leren leren)  
Er mag volgend jaar kritisch gekeken worden naar het weg van didactisch aanbod 
in tijd. Veel leerlingen zitten op het gebied van spelling al op/boven hun niveau te 
werken. Hier mag wellicht minder tijd voor genomen in de instructies.   
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Er zijn verschillende leerlingen die na volgend jaar door gaan stromen naar 
vervolgonderwijs. Voor hen is het van belang om volgend jaar in beeld te krijgen 
wat zij nog moeten leren om deze overstap zo goed mogelijk te kunnen maken. 
Leerkrachten kunnen gericht ergens de focus op leggen. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan het stuk zelfstandigheid/zelfredzaamheid.  

 

SO Blauw: 11 LEERLINGEN    

Vakgebied  % op niveau % boven niveau % op en boven  % onder niveau  

Mondelinge Taal 72,7% 18,2%  90,9% 9,1% 

Technisch Lezen 63,6% 18,2% 81,8% 18,2% 

Begrijpend Lezen 45,5% 36,4% 81,9% 18,2% 

Spelling  72,7% 27,3% 100% 0% 

Rekenen 63,6% 18,2% 81,8% 18,2% 

Sociaal gedrag 72,7% 18,2% 90,9% 9,1% 

Leren leren  72,7% 18,2% 90,9% 9,1% 

 

Analyse Januari 2021: 

Leerkrachten hebben een aantal leerlingen opnieuw ingeschaald. Ze zijn gestart 

met VLL. Leerkrachten houden goed bij waar leerlingen zitten op de leerlijn en 

passen het aanbod daarop aan. 

In de groep zitten een aantal leerlingen met een taalachterstand. Hierdoor scoren 

zij wat lager op begrijpend lezen. 

Juli 2021: 
Er wordt structureel instructie gegeven in taal en rekenen. Drie leerlingen scoren 
bij veel vakgebieden boven verwachting. De andere leerlingen werken op niveau. 
Doordat leerlingen ook thuis bezig zijn met lezen zien we dat doelen sneller 
behaald worden. Een aantal leerlingen heeft tijdens de lockdown een groei 
doorgemaakt op taal en reken gebied omdat ze dagelijks digitaal instructie kregen 
en hierbij niet werden afgeleid door de omgeving. 

Afspraken Januari 2021: 

Enkele leerlingen krijgen oefeningen mee naar huis om meer aanbod te krijgen van 

de methode VLL.  

Juli 2021: 

Voor één leerling worden de leerroutes spelling, TL en BL aangepast van 4 naar 5. 

Volgend schooljaar bekijken of leerlingen doelen in de toekomst al beheersen. 

Ouders betrekken bij het leren door werk mee te geven voor thuis, zodat dit 

samengedaan kan worden. Meer aandacht voor digitale programma's. 
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SO Groen: 15 LEERLINGEN 

 

 

Analyse Januari 2021: 

In het overzicht scoort de groep laag. Dit is voornamelijk doordat leerlingen in 

leerroute 4 zitten waar leerroute 3 meer passend is. 

Er is veel groei in de groep zichtbaar. Leerlingen zijn bekend met regels en 

afspraken en de routines zijn goed geïntegreerd. Er is een grote diversiteit aan 

leerlingen en er zijn onlangs twee nieuwe leerlingen gestart. 

Juli 2021: 

Op alle vakgebieden is groei te zien. Vanwege de diversiteit van de groep was het 

lastig instructie groepen op niveau te formeren. Nu dat goed georganiseerd is, zien 

we dat de opbrengsten stijgen. Twee leerlingen werken op bijna alle vakgebieden 

boven het streefniveau. Zij zullen volgend schooljaar naar een andere groep gaan 

waarin meer leerlingen zitten die hetzelfde aanbod krijgen. 

Afspraken Januari 2021: 
In overleg met de leerkrachten wordt bekeken welke leerroutes het beste 
aansluiten bij de leerlingen. Deze worden in juni, na de leerlingbespreking 
aangepast. 
Juli 2021: 
Van drie leerlingen worden leerroutes naar beneden bijgesteld. Van twee 
leerlingen worden leerroutes en UB naar boven bijgesteld. 
Volgend schooljaar extra aandacht voor technisch lezen. Hierin werken leerlingen 
onder niveau. Extra aanbod middels digitaal thuisaanbod en intensivering 
instructiemomenten. 

 

 

 

 

 

Vakgebied  % op niveau % boven niveau % op en boven  % onder niveau  

Mondelinge Taal 26,7% 13,3% 40% 60% 

Technisch Lezen 6,7% 20% 26,7% 73,3% 

Begrijpend Lezen 20% 20% 40% 60% 

Spelling 33,3% 20% 53,3% 46,7% 

Rekenen 40% 20% 60% 40% 

Sociaal gedrag 26,7% 13,3% 40% 60% 

Leren leren  13,3% 13,3% 26,7% 73,3% 
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SO Rood: 14 Leerlingen  

Vakgebied  % op niveau % boven niveau % op en boven  % onder niveau  

Mondelinge Taal 50% 35,7% 85,7% 14,3% 

Technisch Lezen 21,4% 42,9% 64,3% 35,7% 

Begrijpend Lezen 21,4% 35,7% 57,1% 42,9% 

Spelling 28,6% 42,9% 71,5% 28,6% 

Rekenen 42,9% 35,7% 78,6% 21,4% 

Sociaal gedrag 35,7% 0% 35,7% 64,3% 

Leren leren  50% 35,7% 64,3% 35,7% 

 

Analyse Januari 2021: 
Heel veel diversiteit aan niveaus 
Er is veel aanbod vanuit methode gericht werken. 
Sociaal gedrag scoort laag. Verklaring is dat veel leerlingen ASS hebben. Hierdoor 
ontbreekt samenwerking. Spontaan in de praktijk wordt er aandacht besteed aan 
de doelen. Sociaal gedrag is veelal aangeleerd.   
Leren leren: Werkhouding is super. Leerlingen zijn bekend met de structuur. In 
doelen staat samenwerken en taakaanpak. Lagere instructieniveau is passend bij 
de groep. 
 
Juli 2021: 
Er is groei te zien in mondelinge taal, technisch lezen, rekenen, sociaal gedrag en 
leren leren. Hier gaat veel aandacht naar uit. Ook met thuisonderwijs is hier veel 
aanbod in geweest. Voor een aantal leerlingen zijn leerroutes naar boven 
bijgesteld.  

Afspraken Tijdens de leerlingbespreking in juni bekijken we welke leerroutes aangepast 
moeten worden. 

 

SO Oranje: 14 leerlingen 

Vakgebied  % op niveau % boven niveau % op en boven  % onder niveau  

Mondelinge Taal 50% 50% 100% 0%  

Technisch Lezen 71,4% 7,1% 78,5% 21,4% 

Begrijpend Lezen 71,4% 28,6% 100% 0% 

Spelling 71,4% 28,6% 100% 0% 

Rekenen 50% 7,1% 57,1% 42,9% 

Sociaal gedrag 28,6% 71,4% 100% 0% 

Leren leren  78,6 21,4% 100% 0% 
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Analyse Januari 2021: 
SO oranje is een groep die goed op elkaar ingespeeld is. Sociaal sluiten leerlingen 
goed bij elkaar aan. Ze voelen zich veilig en komen voor elkaar op. 
Op leergebied krijgen de leerlingen structureel aanbod vanuit de methodes. Voor 
rekenen wordt de methode Wizwijs gebruikt. Deze komt niet helemaal overeen 
met de leerlijn rekenen waardoor daar wat lager gescoord wordt. 
Juli 2021: 
SO oranje was dit jaar een hele sociale groep waarin leerlingen zich didactisch 
optimaal konden ontwikkelen door de veilige voorspelbare omgeving. Dit is terug 
te zien in de resultaten. Gedurende het jaar is 1 leerling uitgestroomd vanwege 
verhuizing.  

Afspraken Leerlingen staan goed ingeschaald in de leerroutes. 
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Analyse per vakgebied 
 

Mondelinge taal 
Groepen % op niveau % boven niveau Totaal op en 

boven niveau 
juni 

% onder niveau 

IO Wit 20%  0%   20%  80%  

IO Rood 50%  50%  100%  0%  

IO Geel 37,5%  50%  87,5%  12,5%  

IO Blauw 77,8%  0%   77,8%   22,2%  

IO Oranje 14,4%  85,7 %  100%  0%  

IO Groen 85,7%  14,3%  100%  0%  

IO Paars 44,4%   22,2%   66,6%   33,3%   

SO Blauw 72,7%  18,2%   90,9%  9,1%  

SO Groen 26,7%  13,3%  40%  60%  

SO Rood 50%  35,7%  85,7%  14,3%  

SO Oranje 50%  50%  100%  0%   

Totaal   79%  

 

Analyse M.u.v. 2/3 groepen wordt er op het gebied van mondelinge taal goed gescoord. 
Een verklaring bij IO oranje en SO groen hangt samen met de groepsanalyse. Dit 
zal tijdens de tussenevaluatie verder besproken worden.  
IO oranje: In januari zijn leerroutes en UB's aangepast waardoor leerroutes beter 
passend zijn bij de mogelijkheden van de leerlingen. Hierdoor scoort de groep nu 
beter omdat aanbod en niveau beter is afgestemd.  

Afspraken Blijven borgen van woordenschatonderwijs levert veel op. Jaarlijks terug laten 
komen zorgt ervoor dat de informatie m.b.t. het woordenschatonderwijs bij 
iedereen actueel is en blijft.  
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Technisch lezen 
Groepen % op niveau % boven niveau Totaal op en 

boven niveau 
juni 

% onder niveau 

IO Wit 50%  33,4%  0% -   16,7%  

IO Rood 25%  37,5%  62,5%  37,5%  

IO Geel 0%   50%   50%  50%  

IO Blauw 66,7%  11,1%   87,5%  22,2%  

IO Oranje 42,8%  28,6%  71,4%  14,4%  

IO Groen 28,6%  0%  28,6%  71,4%  

IO Paars 44,4%   33,3%   77,8%  22,2%   

SO Blauw 63,6%  18,2%  81,8%  18,2%  

SO Groen 6,7%  20%  26,7%  73,3%  

SO Rood 21,4%  42,9%  64,3%  35,7%  

SO Oranje 71,4%  7,1%  78,5%  21,4%  

Totaal   57,2%  

 

Analyse Io groen: vraag is of aanbod technisch lezen past bij de onderwijsbehoefte van 
deze leerlingen.  
SO groen: zie groepsanalyse 
SO rood: zeer grote diversiteit aan leesniveaus waardoor effectieve instructie lastig 
te organiseren was.  
IO oranje: zie groepsanalyse 
IO paars: kan wellicht te maken hebben met het actualiseren van de OPP’s. Veel 
leerlingen in deze groep waren erg hoog ingeschaald. Ook op het gebied van lezen 
zijn tijdens de leerlingbesprekingen veel aanpassingen gedaan om een realistischer 
beeld te geven van de mogelijkheden van de leerlingen. In tussenevaluatie zal dit 
verder besproken worden.  

Afspraken  
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Begrijpend lezen 
Groepen % op niveau % boven niveau Totaal op en 

boven niveau 
juni 

% onder niveau 

IO Wit - -  Nvt 

IO Rood 25%  62,5%  87,5%  12,5%  

IO Geel 37,5%  50%  50%  50%  

IO Blauw 100%   0%   100%   0%  

IO Oranje 28,6%  57,6%  85,7%  14,4%  

IO Groen 42,9%  14,3%  57,1%  42,9%  

IO Paars 22,2%   55,5%   77,8%   22,2%   

SO Blauw 45,5%  36,4%  81,9%  18,2%  

SO Groen 20%  20%  40%  60%  

SO Rood 21,4%  35,7%  57,1%  42,9%  

SO Oranje 71,4%  28,6%  100%  0%  

Totaal   67%  

 

Analyse Vergelijkbaar met resultaten op technisch lezen m.u.v. SO blauw.  

Afspraken  

 

Spelling 
Groepen % op niveau % boven niveau Totaal op en 

boven niveau 
juni 

% onder niveau 

IO Wit - -  Nvt  

IO Rood 50%  37,5%  87,5%  12,5%  

IO Geel 62,5%  62,5%  62,5%  37,5%  

IO Blauw 100%   0%   100%   0%   

IO Oranje 42,8%  42,8%  85,7%  14,4%  

IO Groen 85,7%  0%  85,7%  14,3%  

IO Paars 11,1%   77,7%   88,8%   11,1%   

SO Blauw 72,7%  27,3%  100%  0%  

SO Groen 33,3%  20%  53,3%  46,7%  

SO Rood 28,6%  42,9%  71,5%  28,6%  
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SO Oranje 71,4%  28,6%  100%  0%  

Totaal   83,5%  

 

Analyse Op het gebied van spelling lijken groepen op dit moment over het algemeen 
stukken beter te scoren dan op het gebied van technisch lezen (mu so groen) 
Wat kan hier (kijkend naar het aanbod en de leerlijnen) de oorzaak van zijn.  

Afspraken Werkgroep taal wordt meegenomen in de analyse m.b.t. schriftelijke taal. 
Bovenstaande vraag zullen we met hen bespreken.  

 

Rekenen 
Groepen % op niveau % boven niveau Totaal op en 

boven niveau 
juni 

% onder niveau 

IO Wit 40%  0%  60%  60%  

IO Rood 12,5%  37,5%  50%  50%  

IO Geel 75%  25%  100%   0%  

IO Blauw 77,8%   22,2%   100%    0%   

IO Oranje 42,8%  42,8%  85,7%  14,4%  

IO Groen 14,3%  28,6%  42,9%  57,1%  

IO Paars 66,6%   11,1%   77.8%   22,2%   

SO Blauw 63,6%  18,2%  81,8%  18,2%  

SO Groen 40%  20%  60%  40%  

SO Rood 42,9%  35,7%  78,6%  21,4%  

SO Oranje 50%  7,1%  57,1%  42,9%  

Totaal   72,2%  

 

Analyse Resultaten en verwachtingen op rekengebied scoren op dit moment goed.  
Bij IO groen is de vraag of rekenonderwijs passend wordt gegeven gezien de 
onderwijsbehoefte van de groep leerlingen. Dit zal opgepakt worden tijdens de 
tussenevaluatie.  
SO groen: zie groepsanalyse 
SO oranje scoort ook laag. Tijdens de tussenevaluatie zal dit besproken worden.  
 

Afspraken Onderwijsresultaten worden gedeeld met werkgroep rekenen.  
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SEO 
Groepen % op niveau % boven niveau Totaal op en 

boven niveau 
juni 

% onder niveau 

IO Wit 0%  0%   0%  100%  

IO Rood 37,5%  25%  62,5%  37,5%  

IO Geel 12,5%  0%  12,5%   87,5%  

IO Blauw 88,9%  0%   88,9%   11,1%   

IO Oranje 0%  0%   0%  100%  

IO Groen 14,3%  14,3%  28,6%  71,4%  

IO Paars 55,6%   11,1%  66,6%   33,3%   

SO Blauw 72,7%  18,2%  90,9%  9,1%  

SO Groen 26,7%  13,3%  40%  60%  

SO Rood 35,7%  0%  35,7%  64,3%  

SO Oranje 28,6%  71,4%  100%  0%  

Totaal   47,8%  

 

 

Analyse 7 IO groepen VS 4 SO groepen. Io groepen hebben allemaal een grotere 
ondersteuningsbehoefte op het gebied van sociaal gedrag. Daarnaast valt op dat 
so groen en so rood erg laag scoren. Ook dit is terug te lezen in de groepsanalyse.  
 
IO wit: werken aan voorschoolse vaardigheden en hebben doelen aangeboden 
gekregen in hun streefniveau maar niet alle doelen op dat niveau zijn behaald. 
Leerlingen hebben ondanks de 0% wel ontzettend veel bijgeleerd op het gebied 
van sociaal gedrag. (zie groepsanalyse) Voor IO geel geldt hetzelfde.  
 

Afspraken Tijdens tussenevaluatie onderwijsaanbod mbt sociaal gedrag terug laten komen.  
Onderwijsresultaten worden gedeeld met werkgroep SEO  

 

 

Leren leren 
Groepen % op niveau % boven niveau Totaal op en 

boven niveau 
juni 

% onder niveau 

IO Wit 20%  0%  20%  80%  

IO Rood 12,5%  25%  37,5%  62,5%  

IO Geel 25%    25%  75%  
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IO Blauw 100%   0%   100%  0%  

IO Oranje 14,4%  0%   14,4%  85,7 %   

IO Groen 14,3%  0%  14,3%  85,7%  

IO Paars 55,5%   11,1%   66,6%   33,3%   

SO Blauw 72,7%  18,2%  90,9%  9,1%  

SO Groen 13,3%  13,3%  26,7%  73,3%  

SO Rood 50%  35,7%  64,3%  35,7%  

SO Oranje 78,6  21,4%  100%  0%  

Totaal   50,9%  

 

Analyse Het valt op dat er erg laag gescoord wordt. Veel leerkrachten geven aan 
gedurende de dag veel met het vakgebied bezig te zijn (tijdens werksessies, 
zelfstandig werken enz.) Toch zien we dit niet terug in de resultaten. Veder wordt 
er op school niet met een vaste methode gewerkt rondom leren leren. Vraag is of 
dit nodig is.  
 

Afspraken Onderwijsresultaten worden gedeeld met werkgroep leren leren.  
 

 

Algemene analyse n.a.v.  leerlingbesprekingen  
 

Onderstaande bevindingen zijn gegenereerd uit de leerlingbesprekingen van de afgelopen periode en 

dienen als input voorbespreking in het stuurteam. In het stuurteam wordt het niveau van 

betreffende acties n.a.v. de analyse vastgesteld en vandaar zullen bespreekpunten meegenomen 

worden naar het gezamenlijke CVB of het MT.  

Vanuit het gezamenlijk CvB of het MT kunnen op groepsniveau, afdelingsniveau en schoolbreed 

nieuwe afspraken en acties worden uitgezet. 

 

Opbrengsten algemeen. (75% is basisnorm)  
Op groepsniveau kun je niet de groeicurve m.b.t. de percentages voor onze norm hanteren omdat 
deze is gebaseerd op de uitstroombestemming. In de klassen zitten leerlingen met verschillende 
uitstroombestemmingen. Daarom is ervoor gekozen om de basisnorm van 75% aan te houden in de 
opbrengsten op groepsniveau. Voor sommige vakgebieden gelden lagere percentages maar dit is 
afhankelijk van de gekoppelde uitstroombestemming.  
 

Meetinstrumenten 
Meetinstrumenten die het afgelopen schooljaar gebruikt zijn: 
 

- Observaties middels doelen uit groepsplannen en portfolio 
- Methodegebonden toetsen (waar nodig/mogelijk)  
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- AVI toetsen (waar nodig/mogelijk) 
- CITO toetsen (waar nodig/mogelijk)  

 

Analyse januari 2021 
 

Algemene analyse op afdelingsniveau 
 
Corona 
Ook dit schooljaar heeft Corona invloed op ons onderwijs. Leerlingen zijn 2 maanden afwezig 
geweest en thuisonderwijs is bij onze doelgroep soms lastig vorm te geven. Leerlingen hebben 
minder instructies gehad tijdens het geven van het thuisonderwijs. Het belangrijkste doel van het 
geven van thuisonderwijs was voor ons om binding te houden met de leerlingen, om te peilen hoe 
het thuis ging en om te signaleren wanneer er meer nodig was. In enkele groepen werden wel op 
individueel niveau en in kleine groepjes instructies gegeven maar het is niet terug te zien in de 
voorlopige resultaten of dit van invloed is geweest.  
Ook nu nog ondervinden wij zoals elke school de consequenties van Corona. Er is een hogere 
absentie bij zowel de leerlingen als bij leerkracht m.b.t. de quarantaine en klachtenprocedures. Lang 
thuis zijn zonder het fysieke onderwijs is voor veel leerlingen lastig geweest. Lagere scores op het 
gebied van zelfredzaam gedrag (leren leren) en sociaal gedrag zouden dit wellicht kunnen verklaren.  
 
Werken met nieuwe doorlopende AvD leerlijnen 
Leerkrachten zijn in het begin van dit schooljaar gestart met het werken met nieuwe doorlopende 
leerlijnen. Op basis van gegevens die zij hadden over de leerlingen zijn zij gestart met het inschalen 
van deze leerlingen op de nieuwe leerlijnen. A.h.v. een nieuw stroomschema zijn de leerlingen 
tegelijkertijd ingedeeld in een streefniveau behorende bij de juiste leerroute en hun leerjaar. Er is in 
de eerste weken dus niet direct gestart met opbrengstgericht werken aan specifieke doelen maar 
vooral tijd geweest voor inschalen. Leerkrachten hebben daardoor pas enkele weken later hun 
groepsplannen op kunnen stellen. Inschalen gebeurt op basis van de gegevens die op dat moment 
voorhanden zijn maar dit blijft soms lastig. Het kan daardoor voorkomen dat we de conclusie moeten 
trekken dat leerkrachten in het begin van het schooljaar te hoog of te laag ingeschaald hebben. 
Tijdens de eerste leerlingbesprekingen is het inschalen dus een belangrijke meewegende factor 
wanneer we de onderwijsresultaten bekijken. Bij SO groen moet nader onderzocht worden of 
inschaling een factor kan zijn die meegewogen heeft bij de lage voorlopige onderwijsresultaten.  
 
OPP’s  
Door structurele onderbezetting van onze orthopedagogen is het de afgelopen jaren lastig geweest 
om de OPP’s te actualiseren. Dit had de afgelopen maanden dan ook een hele hoge prioriteit. Tijdens 
de leerlingebesprekingen merkten we al gauw dat alle tijd nodig was om de OPP’s goed aan te 
passen. De leeropbrengsten zijn kort besproken maar zeker niet voldoende aan bod gekomen. 
Daarom zullen we ook de tussenevaluatie gebruiken om de leeropbrengsten nogmaals te bespreken 
met leerkrachten zodat we de analyse wellicht wat aan kunnen scherpen.  
 
Leergebieden en jaarplannen 
We hebben 5 leergebieden waarbij opbrengstgericht gewerkt wordt, niet voor alle klassen is dit 
aanbod het meest passend (IO groen) Daarnaast hebben we nog meer aanbod wat nu niet altijd goed 
terug te zien is in ons onderwijs. Door te werken met jaarplannen op verschillende vakgebieden 
zouden we ons overige aanbod beter en meer gestructureerd vast kunnen leggen.  
 
 

 Actiepunten januari 
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- Opnieuw vormgeven van leerlingbesprekingen zodat er meer aandacht is voor de 
ontwikkeling op de leerlijnen. (overleg is ingepland) er zal na de aanpassingen opnieuw 
geëvalueerd worden of deze vorm wenselijk is.  

- In tussenevaluatie leeropbrengsten met leerkrachten bespreken om zo de analyse verder aan 
te scherpen. (is gedaan) 

- Groepsprofielen definitief maken, vaststellen in Cvb en communiceren naar ouders. (hier ook 
de leergebieden aan koppelen)  

- IB doet voorstel voor leerlijnenpakketten gekoppeld aan groepsprofielen waarbij overig 
aanbod weggezet kan worden in jaarplannen. (is in ontwikkeling. Volgend schooljaar bij IO 
oranje en IO groen uitproberen met leerlijnen zintuiglijke en motorische ontwikkeling, 
spelontwikkeling, praktische redzaamheid en wonen en vrije tijd)  

- IB maakt een borgingsdocument met de analyses om zo ook resultaten over meerdere jaren 
te kunnen vergelijken. Hierin staan ook de actiepunten die uit de analyse komen zodat we in 
beeld blijven houden op welke manier we ons onderwijs vormgeven nav de analyse.  

- We hanteren nu al enkele jaren de 75% norm. Binnenkort wordt gekeken op welke wijze we 
de norm gaan hanteren. (actie!) 

 

 
Analyse juli 2021  
 
Algemeen 
 
Corona 
Ook in het laatste half jaar heeft Corona veel invloed op ons onderwijs. (zie analyse Januari 2021) 
Naast het sluiten van de school, de noodopvang, het vormgeven van thuisonderwijs wat in veel 
groepen lastig is, is de algehele bezetting in de school een grote uitdaging. Het afgelopen half jaar 
heeft in het teken gestaan van ziekmeldingen, testen en het zoeken naar mogelijke vervanging om 
klassen draaiende te houden. Dit had tot gevolg dat leerlingen met grote regelmaat andere gezichten 
in de klassen hadden. Dit heeft bij veel leerlingen direct effect op het welbevinden en dus indirect 
dus ook op de ontwikkeling. Daarnaast heeft ook het ziekteverzuim van leerlingen een grote rol 
gespeeld. Door alle coronamaatregelen hebben leerlingen zich niet altijd optimaal gevoeld in de 
groep, zijn er veel leerlingen met regelmaat afwezig geweest en er met grote regelmaat instructies 
komen te vervallen. In de leerlingbespreking kwam dan ook naar voren dat het niet altijd mogelijk is 
geweest om alle doelen die zijn opgesteld aan bod te laten komen in de laatste periode.  
 
Nieuwe leerlijnen  
Het afgelopen schooljaar zijn we gaan werken met nieuwe doorgaande leerlijnen. (zie analyse januari 
2021) Daarnaast zijn de leerlijnen op inhoud ook veranderd. In de nieuwe leerlijnen zijn doelen 
ambitieuzer opgesteld. Ook dit heeft zijn effect op de resultaten. Waar leerlingen voorheen de 
doelen van een streefniveau wel konden behalen liggen er nu wellicht meer uitdagingen.  
 
Overstap naar nieuw LVS.  
Dit schooljaar zijn we overgestapt naar ParnasSys om hierin de ontwikkeling van de leerlingen te 
volgen en te plannen. Dit brengt op alle niveaus uitdagingen met zich mee. Zowel met het goed 
invoeren en wegzetten van de leerlijnen als het inschalen en scoren van de leerlingen.  
 
OPP’s en groepsprofielen 
Door het actualiseren van de OPP’s en het aanscherpen van de groepsprofielen krijgen we steeds 
beter in beeld wat het ontwikkelingsniveau en de ondersteuningsbehoefte van de leerling is. 
Hierdoor is de verwachting dat leerkrachten en zorgteam nog beter af kunnen stemmen op de 
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onderwijsbehoefte van de leerlingen. Dit is op dit moment nog niet terug te zien in de analyse maar 
we hopen dat dit zich uiteindelijk wel door zal gaan vertalen naar de onderwijsresultaten.  
 
Analyse per leerlijn in ParnasSys 
Op dit moment is het soms nog moeilijk te achterhalen waar in het betreffende leergebied juist hoge 
opbrengsten gezien worden en waar in het leergebied juist de pijnpunten zitten. Soms komt dit in 
gesprekken naar voren maar soms krijgen we dit ook niet goed inzichtelijk. Vanaf volgend jaar zal 
onze analyse niet alleen per leergebied plaatsvinden maar krijgen we ook data die betrekking heeft 
op de verschillende leerlijnen in het leergebied. We hopen hiermee nog specifieker in beeld te 
krijgen waar de opbrengsten en waar de leerpunten liggen.  
 

Analyse op leergebied  
 
Sociaal gedrag: In veel leerlingbesprekingen kwam naar voren dat de groep als geheel een hele 
mooie ontwikkeling heeft doorgemaakt maar dit niet terug te zien is in de leerresultaten. 
Leerkrachten spreken de behoefte uit om te kunnen werken aan algemene groepsdoelen i.p.v. 
doelen op individueel niveau die verwerkt worden in een groepsplan. De ervaring is dat je met het 
werken uit doelen van de leerlijn op streefniveau er toch altijd op individueel niveau doelen zijn die 
of niet haalbaar zijn of die elk jaar weer opnieuw geoefend/aangeboden moeten worden door de 
leerlingen. Hierdoor kunnen leerkrachten moeilijker de focus leggen op hetgeen er daadwerkelijk 
speelt in de groep.  
 
Leren leren: dit is het eerste jaar dat er met de nieuwe doorlopende leerlijn van leren leren wordt 
gewerkt. Zoals je in de analyse kunt zien scoort dit onderdeel erg laag. Een verklaring hiervoor is 
onder andere dat de doelen op de leerlijn ambitieuzer zijn dan de doelen op onze vorige leerlijn. Het 
streefniveau van leerlingen is echter niet omlaag gegaan. Het is jammer dat door deze resultaten de 
groei niet zichtbaar is. Het verschil tussen de opbrengsten is erg hoog. Waar de ene groep 100% 
scoort, scoort een andere groep slechts 14%. Deze resultaten zijn op groepsniveau mede te verklaren 
gezien het groepsprofiel en de ondersteuningsbehoefte die de diverse groepen hebben. Voor 
volgend jaar is goed om te onderzoeken waar behoefte aan is op het gebied van leren leren. Dit zal 
overlegd worden met de betreffende werkgroep.  
 
Mondelinge taal: Mondelinge taal scoort relatief goed. De werkgroep heeft aanpak, aanbod en 
borging structureel in het schooljaar goed weggezet. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van 
logopediearrangementen in de groepen waarbij logopedie maar ook onderwijs op mondelinge taal 
de aandacht hebben in bij zowel kleine groepen, individueel als in een klassikale setting. Het lijntje 
met de logopedisten is kort waardoor afstemming vaak snel en gemakkelijk verloopt.  
 
Rekenen: Ook voor het rekenonderwijs is het afgelopen jaar en het vorige jaar structureel meer 
aandacht geweest. Er zijn nieuwe methodes en werkwijzen geïmplementeerd, er zijn 
groepsobservaties en intervisiemomenten voor leerkrachten ingepland om het rekenonderwijs zo 
goed mogelijk weg te zetten in de groepen.  
 
Schriftelijke taal: Waar de opbrengst van spelling (83,5%) hoog is blijven begrijpend lezen en 
technisch lezen hierbij structureel achter. Dat spelling hoger scoort is te verklaren vanuit de doelen 
die opgesteld zijn. Voor onze leerlingen is het vaak gemakkelijker om een vaststaande 
(spellings)afspraak uit te voeren omdat hierbij vaak minder wordt gevraagd van het inzicht van de 
leerling en de context waarin de vraag gesteld wordt.  Er zijn de afgelopen jaren verschillende acties 
op weggezet. De verwachting was dat er met de aanpassing van de leerlijn beter aan doelen gewerkt 
kon worden. Dit is echter nog niet terug te zien in de resultaten. Daarnaast wordt er onderzocht 
welke methode er past wanneer lezen op de reguliere manier niet lukt. (actie analyse 2020) Hier zijn 
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de eerste stappen in gezet maar de methode/ werkwijze is nog niet geïmplementeerd. Volgens 
schooljaar deelt IB de onderwijsresultaten met de werkgroep en krijgen we wellicht meer inzicht 
middels de analyse per leerlijn.  

 
 
Analyse op uitstroombestemming  
 
We hebben in totaal 4 leerlingen in uitstroombestemming 1 en 2. Deze leerlingen scoren allemaal 
goed op de leerlijnen.  
 
Het valt op dat de leerlingen in UB 3 relatief hoger scoren op de didactische vakken en juist lager op 
SEO en leren leren. Dit is mede te verklaren vanuit de ondersteuningsbehoefte die bij leerlingen met 
UB 3 hoger is dat leerlingen met UB4.  
 
De opbrengsten van leerlingen met UB 4 zijn aan de lage kant. De leerlingen met UB 4 zijn dit 
schooljaar de wat oudere leerlingen. Zij hebben hogere streefniveaus met doelen waarin meer van ze 
verwacht wordt. We werken dit schooljaar voor het eerst met nieuwe leerlijnen en daarbij dus ook 
ambitieuzere doelen op diverse leergebieden. Mede daardoor zullen de opbrengsten dit schooljaar 
lager zijn.  

 
Analyse doorstroomleerlingen   
In de algemene opbrengsten is terug te zien dat de leerlingen allemaal aanbod hebben gehad op hun 
niveau en dat is ook terug te zien in de resultaten. Er is de laatste periode kritisch gekeken naar 
passende leerroutes en de uitstroombestemming gezien het toekomstperspectief van de leerlingen 
die doorstromen.  Hierin zijn de doorlopende leerlijnen helpen geweest om het beeld zo scherp 
mogelijk te krijgen. Mogelijk kan volgend schooljaar de lijst van Vasst en Zeker helpen om nog beter 
in beeld te krijgen wat leerlingen nog moeten leren om de overstap richting vervolgonderwijs te 
kunnen maken.  

 
Evaluatie actiepunten januari 2021  

- Opnieuw vormgeven van leerlingbesprekingen zodat er meer aandacht is voor de 
ontwikkeling op de leerlijnen. (overleg is ingepland) er zal na de aanpassingen opnieuw 
geëvalueerd worden of deze vorm wenselijk is. Juli 2021: is gedaan en opnieuw 
vormgegeven. Echter niet met het gewenste resultaat. Volgend schooljaar gaan Ortho en IB 
dit samen oppakken en vormgeven.  

- In tussenevaluatie leeropbrengsten met leerkrachten bespreken om zo de analyse verder aan 
te scherpen. (is gedaan, zie aanvulling in niveauoverzicht in teams per groep) 

- Groepsprofielen definitief maken, vaststellen in Cvb en communiceren naar ouders. (hier ook 
de leergebieden aan koppelen) In ontwikkeling (groepsprofielen zijn nog niet vastgesteld. 
Actie wordt meegenomen naar volgend jaar gezamenlijk CvB)  

- IB doet voorstel voor leerlijnenpaketten gekoppeld aan groepsprofielen waarbij overig 
aanbod weggezet kan worden in jaarplannen. (is in ontwikkeling. Volgend schooljaar bij IO 
oranje en IO groen uitproberen met leerlijnen praktische redzaamheid en wonen en vrije tijd)  

- IB maakt een borgingsdocument met de analyses om zo ook resultaten over meerdere jaren 
te kunnen vergelijken. Hierin staan ook de actiepunten die uit de analyse komen zodat we in 
beeld blijven houden op welke manier we ons onderwijs vormgeven nav de analyse. (Is 
gedaan en terug te vinden in teams) 

- We hanteren nu al enkele jaren de 75% norm. Binnenkort wordt gekeken op welke wijze we 
de norm gaan hanteren. (actie!) (afspraak is gemaakt maar nu doorgeschoven naar volgend 
jaar september 2022 )  
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Acties en afspraken juli 2021 (terugpakken en bijstellen in januari 2022)  
 

Acties en afspraken n.a.v. analyse juli 2021  Wie  
 

Wanneer evalueren  

Volgend jaar wordt ZIEN! Geïmplementeerd 
om leerkrachten meer tools en inzicht te 
geven om op zowel op groeps- als individueel 
niveau te werken aan doelen rondom sociaal 
gedrag. Daarnaast krijgen leerkrachten 
scholen over Dosen om zo meer inzicht te 
krijgen in de fasen van ontwikkeling van 
kinderen en wat dit betekent voor onze 
leerlingen.  

Werkgroep SEO.  
IB ondersteunt.  

Juli 2022  

We hanteren nu al enkele jaren de 75% norm. 
Binnenkort wordt gekeken op welke wijze we 
de norm gaan hanteren. (actie!) 
Afspraak is gemaakt maar nu doorgeschoven 
naar volgend jaar september 2022  
  

IB 
teamleiders  

Juli 2022  

Terugpakken op analyse op groepsniveau 
tijdens tussenevaluatie en leerlingbespreking 

IB November 2021 
Januari 2022 

De vormgeving van de leerlingbespreking 
wordt opnieuw onder de loep genomen voor 
januari 2022.  

IB 
Ortho  

Januari 2022  
Na leerlingbespreking 

IB gaat ondersteunen bij het bekijken en 
beslissen van niet haalbare doelen van 
leerlingen op gebied van sociaal gedrag en 
leren leren. September/oktober/november.  

IB 
Leerkrachten  

Januari 2022  
Tijdens 
leerlingbespreking.  
Groot CvB 

Groepen gaan zich oriënteren op overige 
leerlijnen die (beter) passen bij hun 
groepsprofiel en de onderwijsbehoefte. 
September/oktober/november.  

IB 
leerkrachten 

Januari 2022  
Tijdens 
leerlingbespreking 

Onderwijsresultaten per vakgebied worden 
begin volgend schooljaar besproken met 
betrokken werkgroepen. (september/oktober)  

IB Januari 2022  
Na leerlingbespreking 

Onderzoek m.b.t. het implementeren van een 
alternatieve leesmethode loopt en wordt 
volgend jaar verder opgepakt. 
(leespraat/pictolezen)  
 

Werkgroep taal  
IB  

Juli 2022  

 





Inventarisatie voor analyse op Uitstroombestemming.  
 
0 = op niveau 
+ = boven niveau 
- = onder niveau  

 
Ub 1 
 

SEO Leren 
Leren 

Mondelinge 
taal 

Rekenen Technisch 
lezen  

Spelling  Begr. L  

0 0 0 0 nvt nvt nvt 

 
 
UB 2  
3 leerlingen  
 

SEO Leren 
Leren 

Mondelinge 
taal 

Rekenen Technisch 
lezen  

Spelling  Begr. L  

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 - 0 0 

+ 0 + 0 0 0 + 

 
 
 

UB 3  
44 leerlingen  
 

SEO Leren 
Leren 

Mondelinge 
taal 

Rekenen Technisch 
lezen  

Spelling  Begr. L  

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 - 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

- 0 0 - + 0 0 

0 0 - 0 - 0 0 

- - 0 0 - + - 

- - + + + + + 

- 0 + + + + + 

0 0 + 0 + + + 

- - 0 0 - + - 

- - 0 0 - - - 

0 - 0 0 - 0 - 

- - 0 + - 0 - 

- - 0 + - 0 0 

- - 0 0 0 0 0 

- 0 + 0 0 + + 

- - + 0 - 0 - 

- - + 0 + - + 



- - + + 0 0 0 

- - + + + + + 

- - + - 0 + + 

0 + + 0 + 0 + 

0 - + 0 + 0 + 

- - - - - - - 

- - - 0 0 0 0 

+ + + + + + + 

0 - + - + NvT + 

0 - + + + + + 

+ + + + + + + 

- - 0 - - - - 

0 - 0 - 0 NvT + 

- - 0 0 0 NvT 0 

- - - 0 - Nvt Nvt 

- 0 0 - - Nvt Nvt 

- - - - - Nvt Nvt 

- - - 0 - Nvt Nvt  

0 0 0 0 0 0 + 

0 0 0 - 0 0 0 

+ + + + + + + 

0 0 0 0 0 0 0 

+ + + + + + + 

0 0 0 +  + + + 

0 + + + + + + 

 
 
 

Vakgebied  Tot. Volgens 
verwachting 

Totaal hoger 
dan verwacht 

Totaal lager dan 
verwacht  

SEO 44 lln  17 4 23 

Leren leren 44 lln  14 6 24 

Mondelinge taal  44 lln  19 18 7 

Rekenen 44 lln  22 13 9 

Technisch lezen 44 lln  14 16 14 

Spelling 37 lln  18 15 4 

Begrijpend lezen 40 lln  13 19 8 

 
 

Vakgebied  % op niveau % boven niveau % op en boven  % onder niveau  

SEO 38,6 9,1% 47,7% 52,3% 

Leren leren 31,9% 13,6% 45,5% 54,5% 

Mondelinge taal  43,2% 41% 84,2% 15,9% 

Rekenen 50% 29,5% 79,5% 20,5% 

Technisch lezen  31,8% 36,4% 68,2% 31,8% 

Spelling 48,6% 40,5% 89,2% 10,8% 

Begrijpend lezen  32,5% 47,5% 80% 20% 

 
 
 



UB 4 
59 leerlingen  
 

SEO Leren 
Leren 

Mondeli
nge taal 

Rekenen Technisch 
lezen  

Spelling  Begr. L  

0 0 0 + 0 0 0 

- -- 0 0 - 0 - 

- - - 0 - 0 - 

- - + 0 + + + 

- - 0 + - 0 0 

0 0 0 0 - 0 - 

0 0 0 0 0 0 + 

0 0 0 - 0 0 0 

- 0 - 0 + 0 + 

0 0 0 0 0 0 + 

- - - - - Nvt  Nvt  

- 0 0 - - 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 - 0 - 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 +  + 

- - - - - 0 - 

0 0 0 0 0 0 0 

+ + + + + + +  

- - - 0 - - - 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

0 - - - - - - 

- - - - - - - 

- - - 0 - 0 - 

+ + + + + + + 

0 - - - - - 0 

- - - 0 - 0 - 

- - 0 0 - 0 0 

- - 0 0 - - - 

- - - - - 0 - 

0 0 0 0 0 0 0 

+ 0 + 0 0 + 0 

+ 0 + 0 0 0 0 

+ 0 0 - 0 0 0 

0 + + 0 0 + + 

+ 0 0 - - 0 0 

0 0 + - - 0 0 

+ 0 + 0 0 + 0 

+ 0 + - - 0 + 

+ 0 0 - 0 0 0 

+ 0 +  0 0 0 + 

+ + 0 - 0 0 0 

0  0 0 0 0 0 0 

+ + 0 + + + + 



0 0 0 0 0 0 0 

- - 0 - 0 - 0 

0 0 - 0 - 0 - 

- 0 0 0 - - - 

- 0 0 - - - - 

- 0 0 + + + + 

- 0 + 0 + + + 

- - 0 0 - 0 - 

- - - - + - - 

- - 0 0 + + 0 

0 + + + 0 0 0 

0 0 + + + + + 

- - + + + + + 

0 0 0 0 0 0 - 

       

       

 
 

Vakgebied  Tot. Volgens 
verwachting 

Totaal hoger 
dan verwacht 

Totaal lager dan 
verwacht  

SEO 59 lln  21 12 26 

Leren leren 59 lln  31 6 22 

Mondelinge taal 59 lln  30 14 15 

Rekenen 59 lln  31 9 19 

Technisch lezen 59 lln  22 11 26 

Spelling 58 lln  34 13 11 

Begrijpend lezen 58 lln  23 15 20  

 
 

Vakgebied  % op niveau % boven niveau % op en boven  % onder niveau  

SEO 35,6% 20,3% 55,9% 44,1% 

Leren leren 52,5% 10,2% 62,7% 37,3% 

Mondelinge taal  50,8% 23,7% 74,6% 25,4% 

Rekenen 52,5% 15,3% 67,8% 32,2% 

Technisch lezen  37,3% 18,6% 55,9% 39,1% 

Spelling 58,6% 22,4% 81% 19% 

Begrijpend lezen  39,7% 25,9% 65,6% 34,5% 

 





1 
 

Analyse onderwijsresultaten op groepsniveau 

VSO 

Juni 2021 

 
Deze evaluatie in januari en juni vindt op drie manieren plaats:  
  

• Gericht op schoolniveau  
• Gericht op groepsniveau  
• Gericht op de uitstromende leerlingen  

  
Schoolniveau   
Evaluatie van opbrengsten op uitstroomperspectief.   
Opbrengsten worden besproken in het stuurteam en bespreekpunten en de analyse worden 
meegenomen naar het Managementteam. Uitkomsten worden vastgelegd in 
een meerjarenverbeterplan en/of omgezet in een plan van aanpak.    
Doel van de evaluatie is om schoolbreed beredeneerde keuzes te maken die bijdragen aan hoge 
opbrengsten en een doorgaande lijn van het SO naar het VSO.  
  
Groepsniveau   
Evaluatie van opbrengsten op groepsniveau  
Opbrengsten worden twee keer per jaar met leerkrachten besproken tijdens de groepsbesprekingen. 
Input voor deze gesprekken zijn de opgestelde groepsplannen, afgenomen toetsen en 
observatiegegevens uit het portfolio.   
  
Doel van de groepsbespreking is een (tussentijdse) evaluatie van opbrengsten en sturing geven aan 
nieuw op te stellen groepsplannen. Daarnaast geeft het informatie over zaken die op school- en 
groepsniveau nader onderzoek en actie vragen.  
  
Uitstromende leerlingen  
Evaluatie van opbrengsten van de uitstromende leerlingen.  
Door middel van deze evaluatie wordt bekeken of de uitstromende leerlingen ook daadwerkelijk op 
niveau zitten en zoals verwacht uitstromen. De opbrengsten worden besproken in het stuurteam en 
in het managementteam.  
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Groepsbespreking juni 2021  
De vakgebieden Rekenen, Mondelinge taal, Technisch Lezen, Begrijpend lezen, Spelling, Sociaal 
gedrag en leren leren worden geëvalueerd.  
 
Bij de tussenevaluatie in januari wordt ingeschat of leerlingen het streefniveau in juni zullen behalen. 
De analyse van januari levert daarom geen absolute cijfers op. Hiermee moet rekening worden 
gehouden bij het vergelijken van de data van januari en juni. 
Als in januari wordt ingeschat dat leerlingen het streefniveau zullen gaan behalen, maar dat blijkt bij 
de evaluatie van juni niet het geval, dan wordt het percentage dat op of boven niveau zit lager. Dat 
wil niet zeggen dat de leerling achteruit is gegaan. Het wil zeggen dat de leerling niet alle nog te 
behalen doelen beheerst. 
 

Basis 1. 11 leerlingen 

Vakgebied % op niveau % boven 
niveau 

Totaal op en 
boven niveau 75 
% 

% 
onder 
niveau 

Rekenen 45,45% 
 

45,45% 90,90% (45,45%)* 9,10% 

Mondelinge Taal 63,64% 
 

18,18% 81,82% (27,27%) 18,18% 

Technisch Lezen 45,45% 
 

45,45% 90,90% (45,45%) 9,10% 

Begrijpend Lezen 27,27% 
 

54,55% 81,82% (54,55%) 
 

18,18% 

Spelling 45,45% 
 

45,45% 90,90% (54,55%) 9,10% 

Sociaal gedrag 36,36% 36,36% 72,72% (36,36%) 27,27% 

Leren leren 27,27% 
 

36,36% 63,63% (9,10%) 36,36% 

* Tussen de haakjes worden de opbrengsten van januari 2021 weergegeven. 

Analyse per groep: 

Aanbod 
 

SG: Leerdoelen zijn gekoppeld aan thema's en worden aangeboden tijdens buiten 
spel. Daarnaast wordt ‘Kinderen en hun sociale talenten’ gebruikt als 
bronnenboek. Het is soms lastig om leerdoelen te toetsen: bijvoorbeeld het doel 
‘heeft een geheimpje’. Ook zijn sommige doelen afhankelijk van de omgeving. 

Analyse In januari zijn verschillende leerlingen in een beter passende leerroute gezet. De 
aandachtspunten liggen nog bij sociaal gedrag en leren leren.  Ondanks het 
thuisonderwijs en deeltijd naar school is er een mooie ontwikkeling te zien bij de 
leerlingen.  

Afspraken Leerdoelen van MT worden met logopedie besproken. Welke doelen zijn voor 
bepaalde leerlingen haalbaar en welke leerdoelen niet? Wanneer leerdoelen niet 
haalbaar zijn, worden deze uitgevinkt in ParnasSys en worden de leerdoelen 
benoemd in het OPP. 
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Basis 2. 9 leerlingen 

Vakgebied % op niveau % boven 
niveau 

Totaal op en 
boven niveau 
75 % 

% 
onder 
niveau 

Rekenen 44,44% 22,22% 66,67% (44,4%) 33,33% 

Mondelinge Taal 66,67% 22,22% 88,89% (100%) 11,11% 

Technisch Lezen 22,22% 77,78% 100% (100%) 0,0% 

Begrijpend Lezen 66,67% 33,33% 100%  (88,9%) 0,0% 

Spelling 33,33% 22,22% 55,5% (55,5%) 44,44% 

Sociaal gedrag 22,22% 22,22% 44,44% (33,3%) 55,56% 

Leren leren 11,11% 0,0% 11,11% (11,1%) 88,89% 

* Tussen de haakjes worden de opbrengsten van januari 2021 weergegeven. 

Analyse per groep: 

Aanbod 
 

Tijdens de periode van thuisonderwijs hebben leren leren en sociaal gedrag 
minder aandacht gekregen en is de beschikbare tijd vooral uitgegaan naar de 
‘schoolse vakken’. 

Analyse De resultaten van SG en LL zijn laag; mogelijk komt dit mede door het 
thuisonderwijs vanwege corona. 
Vijf leerlingen zitten op het gebied van leren leren in een te hoge leerroute. 

Afspraken Leren leren: 
Er zijn leerlingen waarbij we twijfelen of ze in de goede uitstroombestemming 
zitten. Van 5 leerlingen wordt de leerroute van leren leren aangepast. 
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Basis 3. 12 leerlingen 

Vakgebied % op niveau % boven 
niveau 

Totaal op en 
boven niveau 
75 % 

% 
onder 
niveau 

Rekenen 41,67% 
 

25,0% 66,67% (66,67%) 33,33% 

Mondelinge Taal 75,0% 
 

8,33 83,33% (100%) 16,67% 

Technisch Lezen 25,0% 
 

58,33% 
 

83,33% (91,67%) 16,67% 

Begrijpend Lezen 41,67% 
 

33,33% 75,0% (83,33%) 25,0% 

Spelling 25,0% 
 

33,33% 58,33% (83,33%) 41,67% 
 

Sociaal gedrag 58,33% 
 

25,0% 83,33% (91,67%) 16,67% 

Leren leren 50,0% 
 

8,33% 58,33% (91,67%) 41,67% 

* Tussen de haakjes worden de opbrengsten van januari 2021 weergegeven. 

Analyse per groep: 

Aanbod 
 

Sociaal gedrag: de methode ‘Kinderen en hun sociale talenten’ past niet bij deze 
groep. De methode geeft onvoldoende lessen die zowel aansluiten bij de 
leerdoelen als het niveau van de leerlingen. De leerkrachten zetten zelf activiteiten 
op die bij de leerdoelen passen. Daarnaast worden situaties in de klas besproken 
en werken de leerlingen aan de leerdoelen tijdens buiten spel / 
gezelschapsspellen.  
 
Tijdens de lockdown en het deeltijd onderwijs zijn de doelen van leren leren 
minder aan bod gekomen.  

Analyse De aandachtspunten liggen op de vakgebieden rekenen, sociaal gedrag en leren 
leren.  

Afspraken 1 leerling zit bij spelling in een te hogere leerroute, deze is niet haalbaar en wordt 
aangepast.  
 
1 leerling scoort in bijna alle vakgebieden lager dan verwacht. Deze leerling is ook 
veel afwezig geweest. Volgend schooljaar bekijken wat haalbaar is.  
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Plusklas. 7 leerlingen 

Vakgebied % op niveau % boven 
niveau 

Totaal op en 
boven niveau 
75 % 

% 
onder 
niveau 

Rekenen 28,57% 
 

0% 28,57% (42,9%)* 
 

71,43% 

Mondelinge Taal 42,86% 
 

14,29% 
 

57,14% (28,6%) 
 

42,86% 

Technisch Lezen 0% 
 

71,43% 71,43% (42,9%) 28,57% 
 

Begrijpend Lezen 28,57% 
 

28,57% 
 

57,14% (66,7%) 
 

42,86% 

Spelling 14,29% 
 

42,86% 57,14% (42,9%) 
 

42,86% 

Sociaal gedrag 42,86% 0% 42,86% (42,9%) 57,14% 
 

Leren leren 14,29% 
 

0% 14,29% (37,5%) 
 

85,71% 

* Tussen de haakjes worden de opbrengsten van januari 2021 weergegeven. 

Analyse per groep: 

Aanbod 
 

Technisch lezen: Elke dinsdag naar de bieb.  ½ uur vrij lezen. Leerlingen komen 
echt tot zelfstandig lezen.  
Veel aandacht voor mondelingen taal. Inzet woordenmuur: op dit moment thema 
‘burgerschap’. Zet bewust in op de doelen. 
Begrijpen lezen: Nieuwsbegrip. Maak koppeling naar de doelen. 

Analyse De leerlingen hebben veel begeleiding nodig om tot leren te komen. Het realiseren 
van effectief thuisonderwijs is nauwelijks mogelijk. Dat zal zijn invloed hebben op 
de resultaten. 
Tijdens de lessen is het zaak gericht te focussen op de doelen van de 
groepsplannen.  

Afspraken  
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Uitstroom 1. 14 leerlingen 

Vakgebied % op niveau % boven 
niveau 

Totaal op en 
boven niveau 
75 % 

% 
onder 
niveau 

Rekenen 42,86% 
 

35,71% 78,57%  (20,0%)* 21,43% 

Mondelinge Taal 28,57% 
 

50,0% 78,57% (46,7%) 21,43% 

Technisch Lezen** 12,5% 
 

62,5% 75,0% (54,6%) 25,0% 

Begrijpend Lezen*** 50,0% 
 

0% 50,0% (0%) 50,0% 

Spelling**** 57,14% 
 

28,57% 85,71% (18,2%) 14,29% 

Sociaal gedrag 42,86% 
 

50,0% 92,86% (40,0%) 7,14% 

Leren leren 42,86% 
 

35,71% 78,57% (46,6%) 21,43% 

* Tussen de haakjes worden de opbrengsten van januari 2021 weergegeven. 
** 8 leerlingen hebben gericht aanbod op technisch lezen. Deze analyse is dus berekend op 8 
leerlingen.  
*** 6 leerlingen hebben gericht aanbod op begrijpend lezen. Deze analyse is dus berekend op 6 
leerlingen 
**** 7 leerlingen hebben gericht aanbod op spelling. Deze analyse is dus berekend op 7 leerlingen 
 

Analyse per groep: 

Aanbod 
 

Werkt prettig nu de groep gehalveerd is. Kan nu veel beter tegemoet komen aan 
de ondersteuningsbehoefte van de leerling. 
De halvering van de groepen betekende ook dat er keuzes moesten worden 
gemaakt in het aanbod. In U1 heeft dit niet tot onvoldoende resultaten geleid. 
Omdat er keuzes moesten worden gemaakt, is in de tweede periode niet 
opbrengstgericht gewerkt aan ‘Wonen’. 
Door corona heeft de helft van de leerlingen geen interne stage gehad. 
 
Vanaf het moment dat de leerlingen weer volledig naar school kwamen, stond SEO 
wekelijks op het rooster. Het SEO-doel van die week hing in de klas. 
 
Rekenen: bij enkele leerlingen gestart met Wizwijs; dat biedt enig houvast. 
 
Colinda (logopedie) zou groepslessen mondelinge taal verzorgen; door afwezigheid 
is dit er niet van gekomen. 

Analyse Ondanks dat er vanwege corona minder aanbod is geweest, zijn de resultaten – 
behoudens begrijpend lezen – voldoende. 
Mogelijk hebben de leerlingen geprofiteerd van de kleinere groep. 
 
Inmiddels zitten de meeste leerlingen van deze groep in passende leerlijnen, wat 
de resultaten ten goede komt. 

Afspraken Voor de leerlingen die in schriftelijke taal LR 2 volgen, zal volgend schooljaar weer 
een groepsplan ‘wonen’. 
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Uitstroom 2. 13 leerlingen 

Vakgebied % op niveau % boven 
niveau 

Totaal op en 
boven niveau 
75 % 

% 
onder 
niveau 

Rekenen 46,15% 0% 46,15% (35,3%)* 
 

53,85% 

Mondelinge Taal 30,77% 38,46% 69,23% (17,65%) 
 

30,77% 

Technisch Lezen 15,38% 69,23% 
 

84,61% (70,6%) 
 

15,38% 

Begrijpend Lezen 15,38% 76,92% 92,31% (70,6%) 
 

7,69% 

Spelling 53,85% 38,46% 92,31% (47,1%) 
 

7,69% 

Sociaal gedrag 53,85% 15,38% 69,23% (0%) 
 

30,77% 

Leren leren 38,46% 0% 38,46% (5,9%) 

 

61,54% 

* Tussen de haakjes worden de opbrengsten van januari 2021 weergegeven. 

Analyse per groep: 

Aanbod 
 

Toen vanwege de coronamaatregelen de halve groep aanwezig was, lukte het 
beter om aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen. 
Doordat de leerlingen minder op school waren, moesten er keuzes worden 
gemaakt. SEO heeft tijdens corona niet altijd expliciet op het programma gestaan 
(er is gekozen voor de ‘schoolse vakken’. 
Tijdens corona hebben de leerlingen geen interne stage gehad, waardoor er 
minder aandacht was voor LL. 
 
MT gekoppeld aan de woordenmuur; er wordt aangesloten bij de projecten. 
Positieve ervaringen. Leerlingen zijn geïnteresseerd.  Daarnaast veelal aandacht 
voor mondelinge taal in de dagelijkse praktijk. 

Analyse De resultaten bij MT, SEO en LL zijn mogelijk minder doordat de leerlingen minder 
lestijd op school hebben gehad. 
Rekenen is in de laatste periode van het schooljaar wel wat vooruit gegaan, maar 
blijft nog steeds onvoldoende. 

Afspraken  
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Uitstroom 3. 13 leerlingen 

Vakgebied % op niveau % boven 
niveau 

Totaal op en 
boven niveau 
75 % 

% 
onder 
niveau 

Rekenen 7,69% 76,92% 84,61% (38,46%)* 

 
15,38% 

Mondelinge Taal 76,92% 23,08% 100% (61,54%) 

 
0% 

Technisch Lezen 15,38% 76,92% 100% (92,31%) 

 
0% 

Begrijpend Lezen 15,38% 76,92% 92,31% (69,23%) 

 
7,69% 

Spelling 7,69% 92,31% 100% (76,92%) 

 
0% 

Sociaal gedrag 61,54% 15,38% 76,92% (30,77%) 

 
23,08% 

Leren leren 76,92% 23,08% 100% (46,15%) 

 
0% 

* Tussen de haakjes worden de opbrengsten van januari 2021 weergegeven. 

Analyse per groep: 

Aanbod 
 

 

Analyse Op alle vakgebieden wordt voldoende gescoord (75% of hoger). We zien dan ook 
een mooie ontwikkeling bij de leerlingen, ondanks dat de leerlingen minder 
(fysiek) onderwijs hebben gehad. 
 

Afspraken Geen bijzonderheden in de leerroutes van de leerlingen. 
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Uitstroom 4. 10 leerlingen 

Vakgebied % op niveau % boven 
niveau 

Totaal op en 
boven niveau 
75 % 

% 
onder 
niveau 

Rekenen 30% 40% 70% (25%)* 
 

30% 

Mondelinge Taal 30% 60% 90% (41,67%) 
 

10% 

Technisch Lezen 20% 80% 100% (91,67%) 
 

0% 

Begrijpend Lezen 40% 60% 100% (66,67%) 
 

0% 

Spelling 40% 50% 90% (58,33%) 
 

10% 

Sociaal gedrag 60% 20% 80% (8,33%) 
 

20% 

Leren leren 50% 30% 80% (66,66%) 
 

20% 

* Tussen de haakjes worden de opbrengsten van januari 2021 weergegeven. 

Analyse per groep: 

Aanbod 
 

 

Analyse Rekenen zit onder de 75%, de overige vakgebieden zijn allemaal voldoende. Het 
verschil bij rekenen is echter klein. 1 Leerling mist bij rekenen essentiële 
basisvaardigheden waardoor hij vastloopt. De leerdoelen van deze leerling waren 
dan ook niet haalbaar. 

Afspraken Rekenen: bij 1 leerling wordt de leerroute van rekenen aangepast, gezien deze niet 
passend is. 
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Totaaloverzicht klassen VSO  schooljaar 2020-2021 

Totaal op en boven niveau (75%) 

Vakgebied B1 
 

B2 
 

B3 
 

Plus 
 

U1 
 

U2 
 

U3 
 

U4 
 

Rekenen 
juni 2021 
januari 2021 

 
90,90% 
45,45% 

 
66,67% 
44,4% 

 
66,67% 
66,67% 

 
28,57% 
42,9% 

 
78,57% 
20,0% 

 
46,15% 
35,3% 

 
84,16% 
38,46% 

 
70% 
25,0% 

Mondelinge taal 
juni 2021 
januari 2021 

 
81,82% 
27,27% 

 
88,89% 
100% 

 
83,33% 
100% 

 
57,14% 
28,6% 

 
78,57% 
46,7% 

 
69,23% 
17,65% 

 
100% 
61,54% 

 
90% 
41,67% 

Technisch lezen 
juni 2021 
januari 2021 

 
90,90% 
45,45% 

 
100% 
100% 

 
83,33% 
91,67% 

 
71,43% 
42,9% 

 
75,0% 
54,6% 

 
84,61% 
70,6% 

 
100% 
92,31% 

 
100% 
91,67% 

Begrijpend lezen 
juni 2021 
januari 2021 

 
81,82% 
54,55% 

 
100% 
88,9% 

 
75,0% 
83,33% 

 
57,14% 
66,7% 

 
50,0% 
0% 

 
92,31% 
70,6% 

 
92,31% 
69,23% 

 
100% 
66,67% 

Spelling 
juni 2021 
januari 2021 

 
90,90% 
54,55% 

 
55,5% 
55,5% 

 
58,33% 
83,33% 

 
57,14% 
42,9% 

 
85,71% 
18,2% 

 
92,31% 
47,1% 

 
100% 
76,92% 

 
90% 
58,33% 

Sociaal gedrag 
juni 2021 
januari 2021 

 
72,72% 
36,36% 

 
44,44% 
33,3% 

 
83,33% 
91,67% 

 
42,86% 
42,9% 

 
92,86% 
40,0% 

 
69,23% 
0% 

 
76,92% 
30,77% 

 
80% 
8,33% 

Leren leren 
juni 2021 
januari 2021 

 
63,63% 
9,10% 

 
11,11% 
11,11% 

 
58,33% 
91,67% 

 
14,29% 
37,5% 

 
78,57% 
46,6% 

 
38,46% 
5,9% 

 
100% 
46,15% 

 
80% 
66,66% 
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Algemene analyse na de groepsbesprekingen VSO 

 

Onderstaande bevindingen zijn gegenereerd uit de groepsbesprekingen van de afgelopen periode en 

dienen als input voor bespreking in het stuurteam.  

In het stuurteam wordt het niveau van betreffende acties n.a.v. de analyse vastgesteld en vandaar 

zullen bespreekpunten meegenomen worden naar het gezamenlijke CVB of het MT.  

 

Vanuit het gezamenlijk CvB of het MT kunnen op groepsniveau, afdelingsniveau en schoolbreed 

nieuwe afspraken en acties worden uitgezet. 

In de Analyse worden de volgende punten beschreven: 
1 Opbrengsten algemeen. (75% is basisnorm) 
2 Tijdsindicatie per vakgebied 
3 Inzet methodieken en materialen 
4 Gebruikte meetinstrumenten 
5 Overeenkomsten en verschillen uit groepsbespreking 
 

 
Algemeen: 

- De aandachtspunten zitten bij de vakgebieden leren leren, sociaal gedrag en rekenen. 
- Afgelopen schooljaar is er veel aandacht besteed aan de woordenmuur van mondelinge taal. 

Dit lijkt terug te zien in de leerresultaten. 
 

Acties: 
- Werkgroepen betrekken bij de resultaten.  

- Werkgroep rekenen: expertise werkgroep inzetten. 

- Werkgroep leren leren: bij de oude leerlijnen had de werkgroep een overzicht gemaakt met 

lesactiviteiten gekoppeld aan de leerdoelen. Is dit ook wenselijk voor de leerdoelen van de 

nieuwe doorlopende leerlijn?  

- Implementatie Zien!: meer zicht op de ontwikkeling bij de leerlingen en een duidelijkere 

koppeling van de resultaten Zien! en de leerdoelen van de leerlingen. ‘Kinderen en hun 

sociale talenten’ is binnen het VSO niet geschikt. Aanbod vanuit Zien! past beter bij de 

doelgroep. Scholing expertgroep en het team wordt in schooljaar 2021-2022 ingezet. 

 
 





 

 

Analyse per uitstroombestemming 

 

 

 

VSO 
Juni 2021  



 

Uitstroombestemming 1 

In het VSO zitten geen leerlingen met uitstroombestemming 1. 

  



Uitstroombestemming 2 

Aantal leerlingen: 32 leerlingen 
 

Rekenen  Op niveau Boven niveau Totaal op en boven Onder niveau 

Totaal aantal 
leerlingen (31 lln)* 

11 11 22 9 

Percentage  35,48% 35,48% 70,96% 
 

29,03% 

 
Mondelinge taal  Op niveau Boven niveau Totaal op en boven Onder niveau 

Totaal aantal 
leerlingen (31 lln)* 

14 10 24 7 

Percentage  45,16% 
 

32,26% 77,42% 22,58% 

 

Technisch lezen  Op niveau Boven niveau Totaal op en boven Onder niveau 

Totaal aantal 
leerlingen (24 lln)* 

5 15 20 4 

Percentages 20,83% 62,5% 83,33% 
 

16,66% 

 
Begrijpend lezen  Op niveau Boven niveau Totaal op en boven Onder niveau 

Totaal aantal 
leerlingen (24 lln)* 

7 11 18 6 

Percentage 29,17% 45,83% 75% 
 

25% 

 

Spelling  Op niveau Boven niveau Totaal op en boven Onder niveau 
Totaal aantal 
leerlingen (24 lln)* 

11 8 19 5 

Percentage 45,83% 33,33% 79,16% 
 

20,83% 

 

Sociaal gedrag Op niveau Boven niveau Totaal op en boven Onder niveau 

Totaal aantal 
leerlingen (31 lln)* 

13 11 24 7 

Percentage  41,94% 
 

35,48% 77,42% 22,58% 

 

Leren leren Op niveau Boven niveau Totaal op en boven Onder niveau 

Totaal aantal 
leerlingen  (32 lln)* 

12 7 19 13 

Percentage  37,50% 
 

21,87% 59,37% 40,63% 

 

* Het aantal leerlingen tussen haakjes geeft aan hoeveel leerlingen er daadwerkelijk opbrengst gericht aanbod 

hebben gehad op dit vakgebied. 

Algemene opmerkingen: 
De vakgebieden rekenen en leren leren scoren onder de gestelde normindicator. Dit verschil is echter klein. 

  



Uitstroombestemming 3 

Aantal leerlingen: 18 leerlingen 
 

Rekenen  Op niveau Boven niveau Totaal op en boven Onder niveau 

Totaal aantal 
leerlingen 

6 6 12 6 

Percentage  33,33% 
 

33,33% 
 

66,66% 
 

33,33% 
 

 
Mondelinge taal  Op niveau Boven niveau Totaal op en boven Onder niveau 

Totaal aantal 
leerlingen 

11 5 16 2 

Percentage  61,11% 
 

27,78% 88,89% 11,11% 

 

Technisch lezen  Op niveau Boven niveau Totaal op en boven Onder niveau 

Totaal aantal 
leerlingen 

3 12 15 3 

Percentages 16,67% 
 

66,66% 83,33% 16,67% 
 

 
Begrijpend lezen  Op niveau Boven niveau Totaal op en boven Onder niveau 

Totaal aantal 
leerlingen 

4 9 13 5 

Percentage 22,22% 
 

50% 72,22% 27,78% 

 

Spelling  Op niveau Boven niveau Totaal op en boven Onder niveau 
Totaal aantal 
leerlingen 

6 9 15 3 

Percentage 33,33% 
 

50% 83,33% 16,67% 
 

 

Sociaal gedrag Op niveau Boven niveau Totaal op en boven Onder niveau 

Totaal aantal 
leerlingen 

10 2 12 6 

Percentage  55,55% 11,11% 66,66% 
 

33,33% 
 

 

Leren leren Op niveau Boven niveau Totaal op en boven Onder niveau 

Totaal aantal 
leerlingen  

6 1 7 11 

Percentage  33,33% 
 

5,55% 38,89% 61,11% 

 
Algemene opmerkingen: 
Rekenen, begrijpend lezen en leren leren zit onder de gestelde normindicatoren. Op sociaal gedrag zit 66,66% van de 

leerlingen op en boven niveau. Dit is nog niet op de 75% maar wel voldoende gezien de gestelde normindicator van 

65%. Leren leren scoort ver onder de gestelde norm (55%). 

 

 

 



Uitstroombestemming 4 

Aantal leerlingen: 42 leerlingen 
 

Rekenen  Op niveau Boven niveau Totaal op en boven Onder niveau 

Totaal aantal 
leerlingen 

16 13 29 13 

Percentage  38,10% 30,95% 69,05% 
 

30,95% 

 
Mondelinge taal  Op niveau Boven niveau Totaal op en boven Onder niveau 

Totaal aantal 
leerlingen 

23 12 35 7 

Percentage  54,76% 28,56% 
 

83,32% 16,67% 

 

Technisch lezen  Op niveau Boven niveau Totaal op en boven Onder niveau 

Totaal aantal 
leerlingen 

10 30 40 2 

Percentages 23,81% 71,43% 
 

95,24% 4,76% 

 
Begrijpend lezen  Op niveau Boven niveau Totaal op en boven Onder niveau 

Totaal aantal 
leerlingen 

16 23 39 3 

Percentage 38,10% 54,76% 
 

92,86% 7,14% 

 

Spelling  Op niveau Boven niveau Totaal op en boven Onder niveau 
Totaal aantal 
leerlingen 

11 23 34 8 

Percentage 26,19% 54,76% 
 

80,95% 19,05% 

 

Sociaal gedrag Op niveau Boven niveau Totaal op en boven Onder niveau 

Totaal aantal 
leerlingen 

20 10 30 12 

Percentage  47,62% 23,81% 
 

71,43% 
 

28,57% 

 

Leren leren Op niveau Boven niveau Totaal op en boven Onder niveau 

Totaal aantal 
leerlingen  

20 8 28 14 

Percentage  47,62% 19,05% 
 

66,67% 33,33% 

 

Algemene opmerkingen: 
De resultaten op de vakgebieden rekenen en leren leren liggen onder de gestelde norm van 70%. Dit verschil is 

echter klein.  

 

 

 



 

Algemene analyse: 
 
Bij ons huidige stroomschema zijn we uitgegaan van de streefniveaus in LOGOS. Tijdens de groepsbesprekingen is 
duidelijk geworden dat deze streefniveaus voor het VSO te ambitieus zijn. We hebben daarom besloten om het 
stroomschema aan te passen en meer in lijn te brengen met de uitstroomniveaus van het Landelijk 
Doelgroepenmodel. Dit heeft geen gevolgen voor het SO en de VSO leerlingen met een leerroute 2. Voor VSO 
leerlingen in leerroute 3, 4 en 5 betekent dit dat ze wat langer de tijd hebben om hun doelen te behalen en de 
uitstroomniveaus lager zal zijn. 
 
Bij alle uitstroombestemming zijn de vakgebieden rekenen en leren leren aandachtspunten. Het verschil met de 
gestelde normindicatoren is echter niet groot. Het grootste verschil zit bij uitstroombestemming 3 en het vakgebied 
leren leren. Het behaalde percentage op het vakgebied leren leren is een verschil van 16,11% met de gestelde 
normindicator. 
Ondanks de lockdown en deeltijd onderwijs i.v.m. Corona zien we een duidelijke vooruitgang op de verschillende 
vakgebieden.  
 
Afgelopen schooljaar is er veel aandacht besteed aan de woordenmuur voor mondelinge taal. Dit lijkt terug te zien in 
de resultaten van mondelinge taal.  
 
Bij leren leren zien we bij alle uitstroombestemmingen dat het percentage op het vakgebied leren leren onder de 
gestelde normincicator ligt. Bij de analyse op groepsniveau zien we echter dat de leerlingen die gedurende de 
coronaperiode externe stage hebben gelopen wel voldoende scoren op het vakgebied van leren leren. 
 
Acties: 
- Urentabel per uitstroombestemming evalueren en waar nodig aanpassen op bovenstaande resultaten. 

- Evaluatie gestelde normindicatoren: in schooljaar 2020-2021 is de school gestart met nieuwe doorlopende 

leerlijnen. De leerlingen zijn opnieuw ingeschaald op deze nieuwe leerlijnen. De gestelde normindicatoren moeten 

goed bekeken worden en aangepast worden waar nodig. 

- Terugkoppeling opbrengsten naar alle werkgroepen. Daarnaast helder krijgen wat de vakgroepen rekenen en leren 

leren nog in het aanbod van de leerdoelen kunnen betekenen.  

- Evaluatie nieuwe doorlopende leerlijnen. Met de werkgroepen bespreken wanneer en op welke manier de nieuwe 

doorlopende leerlijnen geëvalueerd worden.  

  



Totaaloverzicht UB juni 2021 in vergelijking met januari 2021 

 

Totaal op en boven niveau  

 

Vakgebied UB2 UB3 UB4 
Rekenen 
Juni 2021 
Januari 2021  

 
70,96% 
25,92% 

 
66,66% 
52,17% 

 
69,04% 
39,19% 

Mondelinge taal 
Juni 2021 
Januari 2021  

 
77,42% 
32,14% 

 
88,89% 
47,83% 

 
83,32% 
63,04% 

Technisch lezen 
Juni 2021 
Januari 2021 

 
83,33% 
52,17% 

 
83,33% 
65,22% 

 
95,24% 
91,30% 

Begrijpend lezen 
Juni 2021 
Januari 2021 

 
75% 
40,91% 

 
72,22% 
60,87% 

 
92,86% 
73,91% 

Spelling 
Juni 2021 
Januari 2021 

 
79,16% 
26,09% 

 
83,33% 
52,17% 

 
80,95% 
71,74% 

Sociaal gedrag 
Juni 2021 
Januari 2021 

 
77,42% 
29,62% 

 
66,66% 
26,09% 

 
71,43% 
39,13% 

Leren leren 
Juni 2021 
Januari 2021 

 
59,37% 
32,15% 

 
38,89% 
21,74% 

 
66,67% 
52,17% 

 

De vergelijking is tussen januari 2021 en juni 2021. In juni 2020 is er geen analyse gemaakt van de opbrengsten. Dit in verband met de lockdown van 16 maart tot en met 11 

mei. Tijdens deze periode hebben de leerlingen thuisonderwijs gehad. De leerlingen hebben echter een beperkte zelfstandigheid en vragen om specialistische instructie om 

tot leren te komen. Het was op dit moment dan ook nauwelijks mogelijk om op basis van een analyse van de resultaten acties ter verbetering van het onderwijs uit te 

zetten.  Daarnaast zijn we in februari 2020 overgestapt naar een nieuw leerlingvolgsysteem, met nieuwe leerlijnen. Ook deze overstap bemoeilijkte het in beeld brengen 

van de opbrengsten. In schooljaar 2021-2022 zal er in juni 2022 een vergelijking gemaakt worden tussen juni 2021 en juni 2022 om een duidelijk beeld te krijgen van de 

voortgang op de leerlijnen.



Totaaloverzicht UB ter vergelijking gestelde norm 

 

Uitgangspunten   
Opbouw / staffel wordt beschreven op niveau van uitstroombestemming omdat de omvang van de groep dan 
significant is en door de jaren heen relatief stabiel is.  De opbouw is opgezet n.a.v. de resultaten in juni 2018. 
  
In de bepaling van opbouw wordt rekening gehouden met:   
* Doelniveau is voor alle vakken en alle uitstroom bestemmingen 75%   
* Er wordt in stapjes van 5% tot 20% opgebouwd naar het doelpercentage van 75%   
* Jaarlijks in juni wordt op basis van de feitelijk behaalde resultaten herijkt of de gestaffelde opbouw nog steeds 
passend is   
* In het jaarplan worden keuzes gemaakt in welke vakken wordt geïnvesteerd.  
* Voor de komende 5 jaren zijn dit de normen. Dan wordt geëvalueerd en vastgesteld of en voor welke leerlijnen we 
de normen moeten aanpassen. Naar beneden maar zeker ook naar boven zodat we de leerlingen en onszelf blijven 
uitdagen het maximale te bereiken   
  
Uitstroombestemming 2  

Vakgebied  Juni 2019  Juni 2020  Juni 2021  Juni 2022  Juni 2023  

Rekenen  75  75  75  75  75  

SG 40  55  65  75  75  

MT  65  75  75  75  75  

TL  20  35  50  65  75  

BL  60  70  75  75  75  

Spelling  75  75  75  75  75  

LL 40  55  65  75  75  
 

Uitstroombestemming 3  

Vakgebied  Juni 2019  Juni 2020  Juni 2021  Juni 2022  Juni 2023  

Rekenen  75  75  75  75  75  

SG 45  55  65  75  75  

MT  60  70  75  75  75  

TL  65  75  75  75  75  

BL  70  75  75  75  75  

Spelling  75  75  75  75  75  

LL 25  40  55  65  75  

  
Uitstroombestemming 4  

Vakgebied  Juni 2019  Juni 2020  Juni 2021  Juni 2022  Juni 2023  

Rekenen  50  60  70  75  75  

SG 50  60  70  75  75  

MT  35  45  55  65  75  

TL  75  75  75  75  75  

BL  75  75  75  75  75  

Spelling  60  70  75  75  75  

LL 50  60  70  75  75  

 

* Tussen de haakjes wordt het aantal leerlingen in de uitstroombestemming vermeld. 

  



Vergelijking opbrengsten juni 2021 en de gestelde norm 

 

Uitstroombestemming 2 (32 leerlingen) 

Vakgebied  Resultaten juni 2021  Gestelde norm juni 2021 

Rekenen  71,87% 75%  

SG 78,13% 65%  

MT  78,13% 75%  

TL  84% 50%   

BL  76% 75%  

Spelling  80% 75%   

LL 59,37% 65%   

 

 

 

Uitstroombestemming 3 (18 leerlingen) 

 

Vakgebied  Resultaten juni 2021  Gestelde norm juni 2021 

Rekenen  66,66% 75%  

SG 66,66% 65%  

MT  88,89% 75%  

TL  83,33% 75% 

BL  72,22% 75% 

Spelling  83,33% 75% 

LL 38,89% 55% 

 

 

Uitstroombestemming 4 (42 leerlingen) 

Vakgebied  Resultaten juni 2021  Gestelde norm juni 2021 

Rekenen  69,05% 70%  

SG 71,43% 70%  

MT  83,32% 55%  

TL  95,24% 75%  

BL  92,86% 75%  

Spelling  80,95% 75%  

LL 66,67% 70%  

 

 





Analyse leerresultaten uitstroom leerlingen  

VSO 

Juni 2021 

 

In deze analyse zijn de leerresultaten van in totaal 28 leerlingen meegenomen, die dit schooljaar 
uitstromen. 
Uitstroombestemming 2: 12 leerlingen 
Uitstroombestemming 3: 2 leerlingen 
Uitstroombestemming 4: 5 leerlingen 
 

Uitstroombestemming 2: 12 leerlingen 

Vakgebied  % op niveau  % boven 
niveau  

Totaal op en 
boven niveau  

% onder 
niveau  

Rekenen (11) 27,27% 36,36% 63,64% 36,36% 

Mondelinge Taal (11)* 54,54% 18,18% 72,73% 27,27% 

Technisch Lezen (8) 12,5% 50% 62,50% 37,50% 

Begrijpend Lezen  (8) 12,5% 50% 62,50% 37,50% 

Spellen/stellen (8) 25% 37,50% 62,50% 37,50% 

Sociaal gedrag (11) 63,64% 18,18% 81,82% 18,18% 

Leren leren (12) 58,33% 0% 58,33% 41,67% 

* het getal tussen haakjes is het aantal leerlingen dat aanbod heeft gehad binnen het genoemde 

vakgebied. 

Uitstroombestemming 3: 2 leerlingen 

Vakgebied  % op niveau  % boven 
niveau  

Totaal op en 
boven niveau  

% onder 
niveau  

Rekenen  50% 0% 50% 50% 

Mondelinge Taal  0% 50% 50% 50% 

Technisch Lezen  50% 0% 50% 50% 

Begrijpend Lezen  0% 50% 50% 50% 

Spellen/stellen  100% 0% 100% 0% 

Sociaal gedrag  50% 0% 50% 50% 

Leren leren  50% 0% 50% 50% 

 

 



Uitstroombestemming 4: 5 leerlingen 

Vakgebied  % op niveau  % boven 
niveau  

Totaal op en 
boven niveau  

% onder 
niveau  

Rekenen  20% 60% 80% 20% 

Mondelinge Taal  60% 40% 100% 0% 

Technisch Lezen  60% 40% 100% 0% 

Begrijpend Lezen  20% 60% 80% 20% 

Spellen/stellen  20% 80% 100% 0% 

Sociaal gedrag  20% 40% 60% 40% 

Leren leren  60% 20% 80% 20% 

 

Totaal: 19 leerlingen 

Vakgebied  % op niveau  % boven 
niveau  

Totaal op en 
boven niveau  

% onder 
niveau  

Rekenen (18)* 27,78% 38,89% 66,67% 33,33% 

Mondelinge Taal (18) 50% 27,78% 77,78% 22,22% 

Technisch Lezen (15) 33,33% 40% 73,33% 26,67% 

Begrijpend Lezen (15) 13,33% 53,33% 66,67% 33,33% 

Spellen/stellen (15) 33,33% 46,67% 80% 20% 

Sociaal gedrag (18) 50% 22,22% 72,22% 27,78% 

Leren leren (19) 57,89% 5,26% 63,16% 36,84% 

 
* het getal tussen haakjes is het aantal leerlingen dat aanbod heeft gehad binnen het genoemde 
vakgebied. 
 

 

  



Gestelde normindicatoren 

 Uitstroombestemming 2 (12 leerlingen)  

Vakgebied  Juni 2021  Juni 2019  Juni 2020  Juni 2021  Juni 2022  Juni 2023  

Rekenen  63,63% (27,27%)* 75  75  75  75  75  

Sociaal gedrag  81,82% (36,38%) 40  55  65  75  75  

MT  72,73% (33,34%) 65  75  75  75  75  

TL  62.50% (25%) 20  35  50  65  75  

BL  62.50% (50%) 60  70  75  75  75  

Spellen/stellen  62.50% (12,5%) 75  75  75  75  75  

Leren leren  58,33% (58,33%) 40  55  65  75  75  
  

* Tussen haakjes staan de resultaten van januari 2021 

  

Uitstroombestemming 3 (2 leerlingen)  

Vakgebied  Juni 2021  Juni 2019  Juni 2020  Juni 2021  Juni 2022  Juni 2023  

Rekenen  50% (16,67%)* 75  75  75  75  75  

Sociaal gedrag  50% (16,67%) 45  55  65  75  75  

MT  50% (33,33%) 60  70  75  75  75  

TL  50% (50%) 65  75  75  75  75  

BL  50%  (50%) 70  75  75  75  75  

Spellen/stellen  100% (33,33%) 75  75  75  75  75  

Leren leren  50% (33,33%) 25  40  55  65  75  

  
 * Tussen haakjes staan de resultaten van januari 2021 

 
Uitstroombestemming 4 (5 leerlingen)  

Vakgebied  Juni 2021  Juni 2019  Juni 2020  Juni 2021  Juni 2022  Juni 2023  

Rekenen  80% (30%)* 50  60  70  75  75  

Sociaal gedrag  60% (0%) 50  60  70  75  75  

MT  100% (30%) 35  45  55  65  75  

TL  100%  (90%) 75  75  75  75  75  

BL  80% (50%) 75  75  75  75  75  

Spellen/stellen  100%  (70%) 60  70  75  75  75  

Leren leren  80% (60%) 50  60  70  75  75  

  
  

* Tussen haakjes staan de resultaten van januari 2021 

 

  



Algemeen: 
- De leerlingen die eerder zijn uitgestroomd zijn niet meegenomen in de analyse. Dit zou echter wel 

moeten om een goed beeld te krijgen van alle uitstromende leerlingen. Volgend schooljaar moet hier 
dan ook rekening mee worden gehouden. Wanneer een leerling uitstroomt, zal de leerkracht de 
leerdoelen van deze leerlingen evalueren.  
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