Jaarplan 2020-2021
De Diamant staat midden in het dorp, letterlijk en figuurlijk. Vanuit het beeld dat kinderen zich altijd en
overal ontwikkelen, is ons aanbod breed en integraal. We werken intensief samen met lokale partners
vanuit een gezamenlijke gedrevenheid om kinderen alle kansen te geven het beste uit zichzelf te halen.
We creëren een gemeenschap waar kinderen, professionals en ouders samen leren, samen leven en
samen werken. Een gemeenschap waarin we leren wat het betekent om verantwoordelijkheid te dragen
en onderdeel te zijn van een groter geheel. Een gemeenschap waar maatwerk de standaard is. Samen
met onze partner Hoera Kindercentra bouwen we door aan een integraal kindcentrum zodat we een
doorgaande lijn creëren voor kinderen van 0 tot 12 jaar. In een stevig pedagogisch fundament zijn onze
kernwaarden verankerd:
SAMEN, DIVERS EN PROFESSIONEEL!
Voor u ligt het jaarplan 2020-2021 van basisschool De Diamant. De Diamant maakt onderdeel uit van
stichting Kerobei, een stichting voor primair onderwijs met scholen in de gemeenten Venlo, Peel & Maas
en Beesel. Wij streven ernaar hoogwaardig passend onderwijs en betekenisvolle kinderopvang te
realiseren en hebben twee hoofdambities geformuleerd om dit te bereiken: Ieder kind komt graag naar
school en ieder kind kan zich optimaal ontwikkelen. Om dit te bereiken is een strategisch beleidsplan
2018-2022 opgesteld.
Vanuit dit strategisch beleidsplan is een meerjarenschoolplan opgesteld voor De Diamant, waarin de
koers voor 4 jaren is uitgezet. Elk jaar wordt er vervolgens een jaarplan gemaakt met doelen en acties
zodat het meerjarenschoolplan na 4 jaar de gewenste opbrengst heeft.

Naast de geformuleerde doelen, afgeleid van het meerjarenschoolplan, ligt er een Verbeterplan
Verhogen Leeropbrengsten (januari 2020). Vanwege de situatie rondom de corona-crisis is er vertraging
ontstaan van dit plan. Er is een bijstelling geweest en dit verbeterplan is toegevoegd aan dit jaarplan.

Thema: Elk kind heeft eigen talenten, eigen mogelijkheden en eigen ondersteuningsbehoeften
Vraagstuk/Opdracht:
Wij erkennen dat kinderen verschillend zijn. De ontwikkelingsbehoefte van het kind is voor ons het uitgangspunt
om aanbod vorm te geven. Daarom heeft ieder kind bij ons een persoonlijk portfolio, waarbij de professional
focust op de ontwikkeling en de groei van het kind (in vergelijking met hun eerder gehaalde prestaties).
Kinderen verschillen. De Diamant erkent die verschillen en wil recht doen aan ieder kind.
Doelen 2020-2021
1. Gynzy als digitaal rekenprogramma wordt optimaal ingezet in de groepen 3 t/m 8.
2. Leerlijn Talentontwikkeling is geïmplementeerd in het aanbod.
Actie
Bijscholing Gynzy
Coaching on the job Gyzny-expert
Beschrijving Gynzy in het rekenaanbod
Leerlijn Talentontwikkeling besproken in team
Beschrijving Leerlijn Talentontwikkeling in aanbod

Wie
Team
Team
MT
Ontwikkelgroep
MT

Wanneer
Studiedag september ‘20
Oktober – januari
Februari ‘21
Studiedag september ‘20
Februari ‘21

Thema: Kinderen zijn eigenaar van hun eigen ontwikkeling en leerproces
Vraagstuk/Opdracht:
Wanneer een kind in staat is zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn leren, dan kan hij blijven leren. Dat is
essentieel in onze kennissamenleving. Leerlingen willen ervaren dat ze iets kunnen, dat ze onderdeel uitmaken
van een groep en dat ze zelf sturing kunnen geven aan hun leven.
Doelen 2020-2021
1. Middels formatieve assessment kunnen kinderen voor zichzelf doelen stellen en hierop
reflecteren.
2. Leerkrachten bespreken de opbrengsten, de behaalde leerdoelen en de toegepaste
leerstrategieën met de kinderen.
3. Elk kind bouwt gedurende de hele schoolloopbaan een portfolio op dat inzichtelijk maakt op
welke wijze hij zich ontwikkelt.
Actie
Bijscholing Formatieve assessment
Implementatie Formatieve assessment in onze
manier van werken
Leerkachten voeren kindgesprekken waarbij
kinderen worden gestimuleerd kritisch te denken
Plan van aanpak opstellen ‘doorontwikkeling
Portfolio’
Sportfolio wordt geïntegreerd in portfolio

Wie
Team
MT

Wanneer
Najaar ‘20
Voorjaar ‘21

Team

Minimaal 3 x per jaar

Expertgroep
Portfolio
Expertgroep
Portfolio

Oktober ‘20
December ’20

Thema: Kinderen leren leren
Vraagstuk/Opdracht: Een kind dat De Diamant verlaat weet wat zijn sterke kanten en minder sterke kanten zijn.
Hij heeft zicht op hoe hij zelf het beste leert. We willen de kinderen meegeven dat het belangrijker is om te
leren voor het leven, dan alleen voor een toets. Belangrijk voor de persoonsvorming, voor het vermogen tot
samen leven en in toekomstige beroepen.
Doelen 2020-2021
1. Kinderen maken kennis met diverse leerstrategieën en weten welke het beste bij hen past.
2. Kinderen leren met en van elkaar (zelfstandig samen), zowel didactisch als pedagogisch en
nemen hierin ook hun verantwoordelijkheid.
Actie
Leerkrachten hebben zich verdiept in de diverse
leerstrategieën, passend bij de verschillende
ontwikkelingsfasen
Per leerjaar is beschreven welke leerstrategieën
aangeboden worden en op welke manier
Uitwerken groepsdoorbrekend werken groep 6 t/m 8 in
de zaakvakken (thema’s)

Wie
Team

Wanneer
Oktober ‘20

Expertgroep

December ‘20

Bovenbouw

December ‘20

Verbeterplan
Verhogen leeropbrengsten

Januari 2020
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Hoofdstuk 1 - Samenvatting en organisatie
1.1
Inleiding
Basisschool De Diamant is in augustus 2017 ontstaan uit een fusie tussen De Bolleberg en Panta Rhei.
Vanwege dalende opbrengsten is in het najaar 2019 gestart met een verbetertraject. Dit verbetertraject
vormt de planmatige aanzet om de noodzakelijke verbeteringen in gang te zetten. Het verbeterplan
omschrijft de wijze waarop getracht wordt de opbrengsten van De Diamant te verhogen, zodoende dat deze
minimaal voldoen aan de normen zoals deze verwacht mogen worden gezien de schoolpopulatie.
Het plan van aanpak bevat concrete doelen en verbetermaatregelen die ertoe moeten leiden dat de
kwaliteit van de school op een hoger peil wordt gebracht.
1.2
Regie
De Diamant valt onder het bestuur Kerobei. De dagelijkse leiding van de school ligt bij het MT, bestaande uit
de directeur, Moniek van Aarssen en de teamleiders, Peter Bouten en Annelies Cortenraad. Zij dragen de
regie over het plan van aanpak en over de uitvoering ervan.
1.3
Probleemstelling
In het najaar 2019 wordt, n.a.v. dalende leeropbrengsten een nadere analyse van de school gemaakt.
Complicerende factor bij het maken van deze (meerjaren-) analyse is het feit dat De Diamant als zodanig
slechts anderhalf jaar als school functioneert. De meest recente inspectierapporten van beide fusiescholen
laten een verschillend beeld zien. Voor de Bolleberg luidde het eindoordeel van de Inspectie in 2016 als
volgt: ‘Wij kennen aan basisschool de Bolleberg het basisarrangement toe. Dit betekent dat wij op dit
moment geen reden hebben om het toezicht te intensiveren. Wel blijft de inspectie met het bevoegd gezag
in gesprek over de voortgang van de noodzakelijke kwaliteitsontwikkeling van de school’. Voor Panta Rhei
luidde het eindoordeel in 2015: ‘Basisschool Panta Rhei heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie
handhaaft het basisarrangement. De school haalt voldoende eindresultaten in de kernvakken.’ Hiermee is
duidelijk dat er verschillen zaten in de eindopbrengsten. Op dit moment heeft De Diamant nog geen
inspectiebezoek en bijbehorend rapport ontvangen.
1.4
Actieplan
Het actieplan is ontworpen op basis van de analyse in hoofdstuk 2. Het actieplan richt zich op 4 onderdelen:
Toetsen
Analyses
Begrijpend lezen
Rekenen
De resultaten van de acties worden frequent geëvalueerd, gerapporteerd, geanalyseerd en op basis
hiervan worden aanbevelingen geformuleerd. Dit alles gericht op het tijdig behalen van de vastgestelde
doelen.
1.
2.
3.
4.

1.5
Communicatie
De communicatie over teruglopende opbrengsten is met het team besproken tijdens de teamvergadering
van19 september 2019. De MR is tijdens de MR-vergadering van 24 oktober 2019
voor de eerste keer geïnformeerd en vervolgens meegenomen in de ontwikkeling van het verbeterplan. In
januari 2020 stond het verbeterplan op de agenda van de MR-vergadering ter instemming.

Hoofdstuk 2 - Analyse
2.1

Leerlingenpopulatie De Diamant

Analyse leerlingenpopulatie
De Diamant is in 2017 ontstaan uit de fusie van De Bolleberg en Panta Rhei in Baarlo. Het overgrote deel van
de leerlingen komt uit Baarlo (99 %), een dorpskern van de gemeente Peel en Maas. De Diamant heeft op
01-10-2019 315 leerlingen. In het schooljaar 2019-2020 zijn er 14 groepen. In de gemeente Peel en Maas
daalt het aantal geboorten, hetgeen doorwerkt in de dorpskern
Baarlo. De komende jaren schommelt het aantal nieuwe leerlingen ongeveer tussen de 55 en 65. Deze
nieuwe leerlingen hebben de keuze tussen aanmelden bij Openbare basisschool De Omnibus en Basisschool
De Diamant.

Leerlingaantallen 1-10-2019
Gr. 3
Gr. 4
Gr. 5

Gr. 12
Aantal
leerlingen
Jongens
Meisjes

Gr. 6

Gr. 7

Gr. 8

Tot.

70

41

44

32

40

38

50

315

44
26

14
27

23
21

14
18

14
26

19
19

30
20

158
157

Kenmerkend voor onze populatie
Met ingang van het schooljaar 2020/2021 worden de leerresultaten aan het einde van de basisschool aan de
hand van een nieuw onderwijsresultatenmodel beoordeeld. Een belangrijke wijziging betreft de manier
waarop er rekening gehouden wordt met de leerlingenpopulatie (de schoolweging). Het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) berekent de schoolweging van een school op basis van de volgende kenmerken:
•
het opleidingsniveau van de ouders
•
het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders op school
•
het land van herkomst van de ouders
•
de verblijfsduur van de moeder in Nederland
•
of ouders in de schuldsanering zitten.
In 2018-2019 leidde dit tot een schoolweging van 28,8.
Er zijn dit schooljaar 10 leerlingen met een OPP die allen ondersteuning krijgen door de co-teacher.
Daarnaast zijn er nog 14 leerlingen die co-teaching ontvangen, individueel of in groepjes. De co-teaching is
gericht op rekenen, taal/spelling, sociale vaardigheden of meer- of hoogbegaafdheid. Daarnaast zetten we
een kindercoach in, specifiek gericht op het (preventief) verbeteren van het welbevinden van leerlingen. Op
dit moment zetten we bij 6 leerlingen kindercoaching in. Een gemiddeld traject duurt 6 tot 8 weken.
Twee keer per jaar nemen wij vanaf groep 5 een Pestvrij-meting af, en de resultaten hiervan laten zien dat
leerlingen zich over het algemeen veilig voelen op school. De meting van oktober 2019 laat zien dat 2 % van
de leerlingen zich gepest voelt op school.
Als school maken we gebruik van ZIEN!, een expertsysteem dat helpt om de pedagogische zorg voor
leerlingen in beeld te brengen. Twee keer per jaar vult iedere leerkracht de observatielijsten met betrekking
tot de kwaliteitsdimensies Welbevinden en Betrokkenheid in. De meest recente observaties (november

2019) laten de volgende scores zien: 93% van de leerlingen tonen een hoge betrokkenheid en 97 % van de
leerlingen laten een hoge mate van welbevinden zien.
2.2
Visie
Sinds de fusie en start van De Diamant in augustus 2017 zijn we aan de slag gegaan met het ontwikkelen van
een duidelijke identiteit van de school, ons DNA. Het eerste jaar na de fusie heeft vooral in het teken
gestaan van de organisatie en personeel. In het tweede jaar zijn we gestart met de inhoudelijk ontwikkeling.
Vertrekpunt daarbij is ons schoolplan 2019-2022.
De visie van de school is de basis waarmee we ook op groeps-, en individueel niveau onze praktijk kunnen
verantwoorden. Daar zal altijd ontwikkeling in blijven. Het vormgeven van de visie is in de praktijk nooit af.
Om die reden is ons schoolplan ook dynamisch.
2.3 Data-analyse
Opbrengsten van het onderwijs
Opbrengsten zijn op De Diamant meer dan alleen de toetsuitslagen. Wij brengen de totale ontwikkeling van
kinderen in beeld en dit doen we door voortdurend in gesprek te zijn met de kinderen. Regelmatig voeren
we portfoliogesprekken met de kinderen over hun ontwikkeling, hun doelen en hun welbevinden.
Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, nemen wij regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de
methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een
betreffend vak in kaart brengen.

Eindtoets
De Diamant heeft gekozen voor ROUTE 8, een digitale, adaptieve eindtoets. De leerlingen maken de toets
via internet. Na elke vraag schat de computer het kennisniveau van de leerling en zoekt dan naar de best
passende volgende vraag. De vragen die een leerling moet beantwoorden, liggen op deze wijze zo dicht
mogelijk bij zijn/haar beheersingsniveau. ROUTE 8 meet de kennis van leerlingen in groep 8 op het gebied
van taal, lezen en rekenen.

Aantal leerlingen
Score
Ondergrens
Gewichtleerlingen

2017-2018
37
187,3
205
2%

2018-2019
53
202,8
205
1%

De eindopbrengsten in groep acht liggen de afgelopen twee jaar onder de ondergrens die de inspectie stelt.
Omdat De Diamant een fusieschool is, gaan de opbrengsten over de afgelopen twee jaar. In het actieplan
(bijlage 1) zal worden opgenomen dat onderzocht gaat worden of de huidige eindtoets gebruikt blijft
worden (bijlage 2).
Met ingang van het schooljaar 2020/2021 kijkt de inspectie op een nieuwe manier of de leerlingen genoeg
geleerd hebben. Dit gebeurt door te kijken naar welke referentieniveaus de leerlingen beheersen voor taal,
lezen en rekenen. Voor het basisonderwijs gelden de referentieniveaus 1F, 2F en 1S.
Het basisniveau 1F is het niveau voor taal, lezen en rekenen dat het overgrote deel van de leerlingen aan het
einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast heeft de overheid de ambitie dat een
groot deel van de basisschoolleerlingen een hoger niveau haalt: het streefniveau. Voor taal en lezen is dat
het 2F-niveau en voor rekenen is het 1S-niveau. In de vervolgopleidingen zijn de referentieniveaus vereist

om het diploma te kunnen behalen. Zo moeten vmbo-leerlingen aan het eind van de opleiding 2F beheersen
om verder te kunnen naar het mbo. Leerlingen in de havo moeten 3F halen bij hun eindexamen en Vwoleerlingen 4F (taal) en 3F (rekenen) om door te kunnen stromen in het hoger beroepsonderwijs of het
wetenschappelijk onderwijs.
De signaleringswaarde voor de eerste indicator (% >1F) is voor alle scholen gelijk, omdat van alle scholen
verwacht mag worden dat zij er naar streven hun leerlingen minimaal op het fundamenteel niveau te laten
uitstromen. De signaleringswaarde voor het percentage behaalde streefniveaus 1S/2F is afhankelijk van de
schoolweging. Voor De Diamant geldt een schoolgewicht van 28,6.
Onderstaand de opbrengsten op deze indicatoren van de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019
Schoolweging
Norm
De Diamant
2017-2018

2018-2019

28-29
28,6
Lezen
Rekenen
Taal
Lezen
Rekenen
Taal

Signaleringswaarde %
≥1F
85 %
85 %

Signaleringswaarde %
≥1S/2F
50,6 %
50,6 %

84%
83%
89%
98%
96%
100%

57%
32%
32%
72%
32%
57%

2018-2019

Tussenopbrengsten
Met name op de vakgebieden Begrijpend lezen en Rekenen vallen bepaalde groepen leerlingen uit. De
oorzaak hiervan zal verder, per vakgebied, geanalyseerd worden. In het actieplan (bijlage 1) is terug te zien
dat per periode een vakgebied wordt genomen om te onderzoeken en aan te pakken.

Schooladvisering en uitstroomgegevens
Het is bij de onderbouwing van het schooladvies niet alleen belangrijk om te kijken naar de didactische en
sociaal- emotionele ontwikkeling, maar ook naar de capaciteiten van een leerling, dat wat een leerling in
huis heeft. De eindtoets ROUTE 8 geeft weer wat de leerling tot zover geleerd heeft op de basisschool. De
ADIT (een adaptieve digitale capaciteitentest) geeft daarnaast een indicatie van de mogelijkheden van een
leerling. Deze test draagt bij aan het inzichtelijk maken van het vermogen van een leerling. Een goede
inschatting van de mogelijkheden van de leerling draagt rechtstreeks bij aan een passend advies en vergroot
daardoor de kans dat de leerling zijn schoolloopbaan met succes doorloopt. M.b.t. Adit zal onderzocht gaan
worden of het afnamemoment (momenteel medio groep 7) gewijzigd dient te worden.
Samengevat nemen wij bij het formuleren van een schooladvies de volgende elementen mee:

• De bevindingen van de leerkrachten van groep 8
• De bevindingen van de leerkrachten van voorgaande jaren
• Portfoliogesprekken met kinderen (hierbij ligt de focus met name op welbevinden,
werkhouding, zelfstandigheid, concentratie, huiswerkattitude)

• Voorgesprekken met ouders en leerling (pré-advies gesprek)
• Voorgesprekken met teamleider
• Methodegebonden toetsen
• Methodeonafhankelijke toetsen (reguliere Citotoetsen afgelopen jaren)
• • ADIT-intelligentietoets voor alle leerlingen

Bijlage 1 - Actieplan
Het actieplan is ontworpen op basis van de data-analyse zoals te lezen in hoofdstuk 2.

Gevolgen scholensluiting maart-mei:
Ten gevolge van de scholensluiting zijn er een aantal acties vertraagd of worden anders uitgevoerd. Bij deze een overzicht van de wijzigingen:
We hanteren voor de groepen 4 t/m 7 de covid-19 toetskalender van Cito. Dat betekent het volgende:
Eind september nemen we voor de groepen 4 t/m 7 de E-toetsen 2019-2020 af en voeren die op de reguliere wijze in. Het LOVS past de
normering automatisch aan. Groep 8 neemt in sept/okt de reguliere B-toetsen af (2020-2021). Daarnaast wordt in groep 8 de ADIT afgenomen
vóór de voorlopige adviesgesprekken in nov/dec.
Ook zullen er een aantal deadlines verschuiven. Deze zijn in onderstaand plan in het rood aangegeven. Acties die afgerond zijn, zijn groen.

Actieplan t.b.v. verhogen leeropbrengsten

Toetsen

Einddoel:
Er is een helder eenduidig toetsbeleid binnen De Diamant. Hierbij wordt de doorlopende lijn van groep 1 t/m groep 8 geborgd zodat de ontwikkeling van
kinderen in brede zin gevolgd wordt.

Actie

Door wie

Gereed

Heroverwegen keuze voor Route 8 en komen tot een onderbouwd besluit (bijlage 2)

Leerkrachten groep 8 en
teamleider

December 2019

Opstellen uniforme afspraken rondom toetsafname zodat doorlopende lijn geborgd is (bijlage 3)

Team

December 2019

Heroverwegen afname moment Adit

Leerkrachten bovenbouw
en teamleider

Februari 2020

Analyses

Einddoel:
Er is een eenduidig analysebeleid binnen De Diamant. Hierbij wordt de ontwikkeling op de diverse leergebieden in beeld gebracht en geanalyseerd, op
individueel-, groeps- en schoolniveau

Actie

Door wie

Gereed

Bespreken opbrengsten op individueel, groeps- en teamniveau

MT

December 2019

Analysebeleid is vastgesteld en werkt volgens een duidelijk stappenplan (bijlage 4)

MT

Februari 2020

Bewaken en borgen van het maken van diepteanalyses: bespreken in september en dan structureel inbedden
in analysebeleid. Cyclisch werken m.b.t. analyses

MT en team

September 2020

Begrijpend lezen

Einddoel:
Opbrengsten Begrijpend lezen zijn dermate verhoogd dat ze minimaal voldoen aan de normen zoals deze verwacht mogen worden gezien de schoolpopulatie.

Actie

Door wie

Gereed

Diepteanalyse maken van opbrengsten. Analyseren van de eindtoetsen en conclusies aan verbinden voor het
actieplan
Bespreken opbrengsten op individueel, groeps- en teamniveau

MT

December 2019

MT

December 2019

Plan van aanpak schoolbreed inzetten (zie bijlage 5)

MT

December 2020

Verbinden Tekstmarkering (vanuit Beelddenken) en Tekstbehandeling

Mariska - Ank

September 2020

Rekenen

Einddoel:
Opbrengsten Rekenen zijn dermate verhoogd dat ze minimaal voldoen aan de normen zoals deze verwacht mogen worden gezien de schoolpopulatie.

Actie

Door wie

Gereed

Diepteanalyse maken van opbrengsten. Analyseren van de eindtoetsen en conclusies aan verbinden voor het
actieplan
Bespreken opbrengsten op individueel, groeps- en teamniveau

MT

Oktober 2020

MT

November 2020

Inzet Gynzy is onderbouwd en uitgewerkt

ICT-experts

Januari 2021

Gynzy wordt als verwerkingsmiddel gebruikt en is volledig geïmplementeerd wat betreft rekenen

ICT-experts

Juli 2021

Bijlage 2

Eindtoets route 8 evaluatie
Januari 2020
Vanaf schooljaar 2014/2015 is de nieuwe wet- en regelgeving over eindtoetsen in werking getreden. Dit
betekende dat het vanaf dat moment voor scholen verplicht was om leerlingen van groep 8 van het primair
onderwijs een eindtoets te laten maken. De Diamant heeft gekozen voor ROUTE 8, een digitale, adaptieve
eindtoets. Dat betekent dat kinderen de toets via internet maken. Na elke vraag schat de computer het
kennisniveau van de leerling en zoekt dan naar de best passende volgende vraag. De vragen die een leerling
moet beantwoorden, liggen op deze wijze zo dicht mogelijk bij zijn/haar beheersingsniveau. ROUTE 8 meet de
kennis van leerlingen in groep 8 op het gebied van taal en rekenen. Bij het onderdeel taal is luistervaardigheid
een optioneel onderdeel, de andere onderdelen van taal en rekenen zijn wel verplicht.
Een leerling is meer dan alleen taal en rekenen. Denk bijvoorbeeld aan de talenten en capaciteiten van een
leerling. Daarom nemen wij op De Diamant in het voorjaar in groep 7 de Adaptieve Digitale Intelligentietest
(ADIT) af. Hiermee krijgen wij zicht op het leerpotentieel van de individuele leerlingen en kunnen die naast de
eindopbrengsten leggen.
Met de ADIT worden de cognitieve capaciteiten van een leerling in groep 8 van het basisonderwijs gemeten.
Deze test geeft naast de verbale- en non-verbale intelligentie ook een advies voor het voortgezet onderwijs.
De eindtoets bevestigt in de meeste gevallen het beeld dat wij van kinderen hebben. Wij kijken verder ook altijd
naar andere belangrijke aspecten van de ontwikkeling, zoals werkhouding, zelfstandigheid, sociale vaardigheden
en andere vaardigheden die kinderen nodig hebben voor het zetten van de volgende stap.

Ieder jaar evalueren we:
1.
De resultaten van de eindtoets
2.
3.
4.

De procedure
De setting (denk aan voorbereiding, organisatie, attitude kinderen)
Route 8 vs. Cito-eindtoets

Ad. 1
Resultaten:
De Diamant heeft gekozen voor ROUTE 8, een digitale, adaptieve eindtoets. Dat betekent dat kinderen de toets
via internet maken. Na elke vraag schat de computer het kennisniveau van de leerling en zoekt dan naar de best

passende volgende vraag. De vragen die een leerling moet beantwoorden, liggen op deze wijze zo dicht mogelijk
bij zijn/haar beheersingsniveau. ROUTE 8 meet de kennis van leerlingen in groep 8 op het gebied van taal en
rekenen.
2017-2018

2018-2019

Aantal leerlingen

37

53

Score

187,3

202,8

Ondergrens

205

205

Gewichtleerlingen

2%

1%

De eindopbrengsten in groep acht liggen de afgelopen twee jaar onder de ondergrens die de inspectie stelt.
Omdat De Diamant een fusieschool is, gaan de opbrengsten over de afgelopen twee jaar.

Ad. 2 Procedure
In 2018-2019 zijn er door de Expertgroep Toetsen PO, een onafhankelijk adviesorgaan van het ministerie
Onderwijs, fouten gemaakt. Er is niet met de juiste waarden gerekend, waardoor de adviezen van de IEP,
Route 8, AMN en DIA per ongeluk te hoog zijn uitgevallen. Dit heeft geleid tot onduidelijk richting ouders.
Leerkrachten van de beide groepen 8 hebben extra gesprekken gevoerd omdat in eerste instantie de
toetsresultaten soms hoger waren dan adviezen. Na rectificatie bleken de toetsresultaten toch
overeenkomstig het eerste schooladvies te zijn en hebben leerkrachten weer een aantal gesprekken moeten
voeren om hier duidelijkheid over te verschaffen.

Ad. 3 De setting 2018-2019
In 2018-2019 hebben we de volgende organisatie gehanteerd:
•
Alle kinderen in rijen uit elkaar, eigen Chromebook
•
Alle toetsen een voor een, 10 in totaal
•
Kinderen die klaar waren konden tekenen of lezen
•
Na ongeveer 2 toetsonderdelen een pauze, bv even naar buiten
•
De toetsonderdelen werden afgewisseld, rekenen en taal om de beurt
•
Leerkracht kan de vorderingen zien op computer
•
De toetsonderdelen waren verdeeld over twee dagen
•
Dus de kinderen hadden alle tijd
•
Bij elk toetsonderdeel werden eerst de voorbeeldopgaven gezamenlijk besproken
•
Alle kinderen hadden een flesje water en mochten een kauwgum voor de concentratie

Ad. 4

Route 8 vs. Cito eindtoets

In 2015 is besloten over te stappen naar Route 8. Hieronder de overwegingen, horende bij dat besluit.

Route 8:
Pluspunten:
●
●
●
●
●
●
Minpunten:
●

niveau van de kinderen wordt nauwkeurig in beeld gebracht door adaptieve karakter geringe
tijdspanne (1 dag, indien gewenst)
adaptief waardoor minder frustratie bij kinderen
meer keuze in afnamemomenten
kinderen met dyslexie krijgen volop ondersteuning binnen de Route 8-toets
flexibele keuze in afnameduur (van 1 dag tot 2 dagen, indien gewenst)
normeringsonderzoek als proeftoets mogelijk (zodat kinderen digitale afname kunnen oefenen)

●

de lkr heeft minder invloed op focus/concentratie en snelheid van werken van de kinderen. Bij
digitale verwerking door de kinderen lijkt de aanpak van de toets vluchtiger en minder kritisch;
het is lastiger voor de leerkracht om de focus en concentratie te observeren en zonodig te
“resetten”; daarnaast heeft de leerkracht minder invloed op “te gehaast werken”. Kinderen
kunnen, wanneer ze klaar zijn, hun antwoorden niet nog een kritisch bekijken en zonodig
corrigeren (bij een schriftelijke afname wel).
kinderen zijn niet gewend om digitaal een methodeonafhankelijke toets te maken.

●

geen terugbladerfunctie (vooral bij begrijpend lezen een nadeel).

Centrale eindtoets:
Pluspunten:
●
●
●
●
Minpunten:
●
●
●
●

op papier af te nemen (maar dan niet adaptief)
vraagstelling zijn kinderen gewend vanuit de reguliere Cito Toetsen
kinderen kunnen met name bij begrijpend lezen werken met markeerstiften
oefentoets mogelijk

frustratie bij leerlingen door de moeilijkheidsgraad van de papieren versie (deze is niet adaptief)

van tevoren bepalen welke toets een leerling maakt, niveautoets of reguliere toets
de Centrale Eindtoets bevat meer talige opdrachten (met name Rekenen kan hierdoor negatief
beïnvloed worden)
De toets bestaat alleen uit meerkeuzevragen

Besluitvorming:
Ondanks de minpunten en bedenkingen met name t.a.v. de uitslagen 2018-2019 kiezen we er toch voor om de
route 8 toets zeker nog voor 1 jaar te hanteren.
De oorspronkelijke argumenten om te kiezen voor route 8 blijven overeind:
●
adaptief
●
minder frustratie, overvraagd ● keuze in tijdspanne

We vinden een switch reeds na 2 jaren “Diamant” te vroeg. De uitslag van welke eindtoets dan ook, is niet van
invloed op het advies (hooguit in zeldzame gevallen een heradvies “naar boven” in geval van een onverwacht
hoog resultaat).
Twee acties zullen een aantal verbeteringen tot gevolg hebben in de voorwaardelijke sfeer. We verwachten
hiermee een positief effect te bewerkstelligen op de focus, het doorzettingsvermogen, de concentratie en het
temporiseren (niet te gehaast werken).
1.
Deelnemen aan normeringstoets Route 8
In februari zullen de leerlingen deelnemen aan het normeringsonderzoek Route 8; een perfecte
gelegenheid als “proeftoets”, waarbij de kinderen net voor de echte toets kunnen wennen aan digitale
afname, vraagstelling e.d.
2.
Aanpassen setting
●
elke groep 8 is verdeeld over 2 lokalen
●
in beide lokalen is een eigen leerkracht aanwezig
●
kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften werken in een prikkelvrije ruimte onder
begeleiding van Bettie
●
we verdelen de toets over 2 dagen: voor een deel van de leerkrachten van groep 8 betekent dit
een extra werkmoment en voor de inzet van Bettie uitval van individuele begeleiding van andere
kinderen
●
aanvullend: bij rekenen gebruiken de kinderen uitrekenpapier. zoals gewend bij Gynzy

Bijlage 3
Afspraken toetsafname
•
•
•

Allereerst is het belangrijk dat iedereen zich aan de handleiding houdt.
Het weghalen van wandplaten in de klas, is naar eigen inzicht.
Toetsen mogen in kleinere delen worden afgenomen. Afhankelijk van de groep
natuurlijk.
•
Wat niet mag is het teruggeven van nagekeken toetsen met het verzoek aan kinderen
om de (foute) opgaven nog eens te bekijken.
•
Als een score enorm afwijkt van de verwachting, zou je kunnen overwegen de toets
opnieuw te laten maken, maar wel zonder de fouten te hebben gezien. Dit moet altijd
overlegd worden met de teamleider. Ook worden ouders hierover geïnformeerd.
•
Cito blijft een momentopname en zo moeten we er ook naar kijken.
•
Afname bij kinderen met dyslexie:
Indien nodig wordt de tekst uitvergroot op A3
Ze mogen een markeerstift gebruiken
Extra afnametijd
Kinderen mogen de teksten van tevoren zelf al een keer lezen, bij voorkeur op de dag
van de afname.
•
Onderzoek naar hoe om te gaan met afname cito "begrijpend lezen" en
"rekenen/wiskunde" heeft opgeleverd dat bij kinderen met een dyslexieverklaring de
teksten/vraagstukjes mogen worden voorgelezen.
•
Onderstaande in overleg met teamleider:
Als een verklaring niet voorhanden is, maar er wel sprake is van een "vermoeden", geldt dit ook.
Van een vermoeden is sprake, wanneer er meer dan een jaar achterstand op DMT en/of AVI
en/of Spelling (zie alternatief leerlingrapport Cito LOVS), terwijl andere vakken op niveau zijn.
•
Cito begrijpend lezen wordt in groep 3 alleen afgenomen als leerlingen leesniveau E3
gehaald hebben. Dan E3 afnemen bij midden groep 4, daarna M4 afnemen als dit op
niveau zou moeten kunnen.
•
Adaptief toetsen is toegestaan.
Oefenen voor toetsen:
•
Je mag de vraagstelling oefenen.
•
Opfrissen van de leerstof is toegestaan.

Bijlage 4

Analysebeleid De Diamant
Dagelijks “toetsen” leerkrachten ongemerkt hun leerlingen door het stellen van vragen en observaties.
Het afnemen van de methode gebonden toetsen maakt duidelijk of de leerstof die de afgelopen
weken behandeld is beheerst wordt. De methode geeft wel normeringen aan met daaraan gekoppeld
een mate van beheersing. Wat vervolgens met de gegevens gedaan wordt is persoonsafhankelijk.
Deze vormen van evaluatie zijn subjectief en persoonsgebonden, immers twee leerkrachten kunnen
dezelfde prestaties of hetzelfde gedrag verschillend beoordelen. Met de methodeonafhankelijke
toetsen van Cito kunnen we de ontwikkeling van onze leerlingen op een betrouwbare wijze volgen.
Het leerlingvolgsysteem van Cito bestaat uit het computerprogramma LOVS en LVStoetsen.
Op De Diamant maken we gebruik van de toetsen voor de vakken technisch lezen, rekenen, begrijpend
lezen, spelling en woordenschat. Door deze instrumenten te gebruiken kunnen we de cognitieve
ontwikkeling van onze leerlingen op een systematische manier en op vaste momenten, aan de hand van
objectieve standaarden volgen, verzamelen en registreren. Dit geeft ons inzicht in de vorderingen van
de individuele leerling en van de groep als geheel. De resultaten worden gebruikt om het
onderwijsleerproces bij te sturen en het handelen van de leerkracht beter op de leerlingen af te
stemmen. Bovendien geeft het inzicht in de kwaliteit van ons onderwijs. Deze informatie helpt ons bij
het plannen en evalueren van ons onderwijsaanbod. De analyses worden gemaakt om vanuit de huidige
situatie de doelstellingen op schoolniveau te kunnen evalueren of aan te passen. Daarnaast is het een
hulpmiddel bij het opstellen of evalueren van verbeterplannen op schoolniveau, indien aan de orde.
Hieronder staat het stappenplan beschreven op welke wijze wij de toetsresultaten analyseren.
1.
•
•
•
•
•
2.

3.

Er wordt gewerkt aan de hand van een vast stappenplan, met de volgende stappen:
Dwarsdoorsnede per vakgebied
Formuleren zorgsignalen (indien aan de orde)
Trendanalyse leerlingen (we volgen leerlingen hun hele schoolloopbaan)
Trendanalyse leerjaren
Analyse vaardigheidsgroei per groep en per vakgebied
Er wordt een korte en bondige analyse gemaakt, die vervolgens met de teamleider
wordt besproken. Daarna volgt een teambespreking waarin we de groepsanalyses
bespreken en analyseren. Gezamenlijk stellen we verbeterpunten op.
Vaardigheidsgroei analyseren op individueel niveau. Welke leerlingen laten
onvoldoende groei zien, op welke vakgebieden? Zijn er groepen leerlingen die meer of
minder van het geboden onderwijs hebben geprofiteerd? Zorg ook voor een
inhoudelijke analyse: op welke specifieke domeinen binnen het vakgebied laten
leerlingen onvoldoende resultaat zien? Zorg dat deze analyse niet alleen voor de ‘lager
scorende’ leerlingen wordt toegepast, maar juist ook voor sterkere leerlingen wanneer
zij te weinig groei laten zien

Bijlage 5
Actieplan Begrijpend lezen
Aanleiding

Vanuit een inventarisatie van werkwijzen, methodieken en strategieën die in de diverse groepen
gehanteerd worden bij het vak begrijpend lezen bleek dat er een enorme diversiteit was in het
aanbieden van de leerstof. Tijdens een themasessie is geïnventariseerd welke werkwijzen en
methodieken de meeste resultaten bleken te hebben en welke vervolgens door het team onderschreven
en uitvoerbaar geacht worden. Op grond hiervan zijn wij overgegaan tot het opstellen van het plan van
aanpak begrijpend lezen.

Leesplezier

Het is vooral belangrijk ervoor te zorgen het plezier in het begrijpend lezen te bewaren. Belangrijk is
regelmatig met de kinderen te bespreken hoe zij zelf aankijken tegen begrijpend lezen. Vaak blijkt het
werken met teksten over onderwerpen die actueel zijn, het plezier in begrijpend lezen terug te brengen
of te bevorderen. Voorbeelden van dit soort teksten zijn te vinden bij Nieuwsbegrip en Kidsweek.

- Nieuwsbegripteksten (andere passende teksten) 1 uur per week minimaal
 Tekst uitvoerig behandelen en herhaald lezen a.d.h.v. de volgende strategieën:
 Leesdoel bepalen: Waarom ga ik deze tekst lezen?
 Voorspellen: Waar zou de tekst over gaan?
 Gebruik maken van voorkennis over het onderwerp: Wat weet ik hier al van?
 Jezelf vragen stellen tijdens het lezen: Begrijp ik het nog? Wat kan ik doen als ik het niet begrijp?
 Visualiseren van de tekst: voorstellingen maken bij de tekst en schema’s of mindmap/
woordwebben maken.
 Samenvatten van de tekst: Waar gaat de tekst over? Wat is het belangrijkste thema? Wat is de
hoofdgedachte?
 Jezelf vragen stellen na het lezen van de tekst: Ben ik te weten gekomen wat ik wilde weten?
Wat vind ik van de tekst? Wat weet ik nog niet?
- De leerlingensoftware van Nieuwsbegrip wordt zelfstandig gebruikt door de leerlingen
- Expliciet oefenen teksten met bijbehorende vraagstelling (Cito-wijze) 1x per week
We hanteren hiervoor teksten inclusief vragen uit de oude cito’s of de boekjes van Junior Einstein (5
t/m 8) worden 1 keer per week klassikaal behandeld. Modeling is hierbij essentieel.

- Overige teksten gedurende de dag:
Bij alle teksten die gedurende de dag voorbijkomen in methodes, app’s of in het nieuws, gebruiken we
de leesstrategieën (leesdoel, voorspellen, voorkennis activeren, visualiseren, samenvatten, evalueren).
In groep 3 en 4 werken we nog niet met een methode voor begrijpend lezen. Aandacht vooral richten op
het vlot lezen. Bij het vlot lezen is er nadrukkelijk wel aandacht voor tekstbegrip aan de hand van de
belangrijke leesstrategieën die eerder genoemd zijn.

- Werkhouding
Een geconcentreerde werkhouding is een belangrijke factor bij succesvol begrijpend lezen. Kinderen die
goede resultaten halen op toetsen op begrijpend lezen zijn in staat zich gedurende langere tijd te
concentreren en opdrachten nauwkeurig uit te voeren. Kinderen met een vluchtige werkhouding en een
onvoldoende concentratie hebben meer moeite met het begrijpen van teksten. Voor begrijpend lezen is
langdurige concentratie nodig. Daar hoort bij dat je het moet kunnen opbrengen om een tekst meerdere
keren te lezen. Herhaald lezen draagt enorm bij aan het begrijpen van een tekst. Voor veel leerlingen is
herhaald lezen veel gevraagd. Een goede begrijpend lezer moet dat wel doen.

- Risicolezers
Omdat het gebruik van leesstrategieën een beperkt deel uitmaakt van het succesvol kunnen begrijpend
lezen is het remediëren op leesstrategieën geen effectieve aanpak. Woordenschat en vlot kunnen lezen
zijn de belangrijkste voorwaarden en de aanpak van risicolezers zal in de eerste plaats daarop gericht
moeten zijn. Wat voor risicolezers helpt is pre-teaching voorafgaand aan de groepsinstructie
begrijpend lezen. De leerlingen hebben dan al kennis gemaakt met de cruciale begrippen uit de tekst en
weten wat het doel van de les is. Daarnaast is het voor risicolezers ook belangrijk veel aandacht te
besteden aan motivatie en leesplezier. Als risicolezers meer gaan lezen, vergroten ze hun
leeswoordenschat.

Opbrengst
De concrete doelstelling is dat er tijdens dit schooljaar al een meetbare vooruitgang is van de
opbrengsten van begrijpend lezen. Dit wordt gemonitord in het cito leerlingvolgsysteem, maar ook bij
de methodegebonden toetsen. Tijdens de analyse gesprekken die zowel individueel als teambreed over
dit onderwerp worden gehouden zal worden zal vastgesteld worden of het plan van aanpak de
gewenste resultaten heeft en welke bijstelling er eventueel nodig is.

