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Kwaliteit van ons onderwijs 
Op de Lambertusschool werken we op diverse manieren aan de kwaliteit van ons onderwijs. Onze 

school is voortdurend in ontwikkeling, zoals beschreven in ons schoolplan en de jaarplannen. We 

werken met bekwame leerkrachten, we hebben goede methoden en we volgen consequent de 

resultaten van onze leerlingen.  

De kwaliteit van ons onderwijs onderzoeken we met behulp van een kwaliteitsinstrument. Dit 

kwaliteitsinstrument, genaamd WMK, stelt ons in staat om de kwaliteitszorg op korte en lange 

termijn te onderzoeken en te ontwikkelen. WMK staat voor Werken Met Kwaliteitskaarten. 

Daarnaast beoordelen wij ons pedagogisch handelen met behulp van de Klimaatschaal. Wij 

gebruiken de toetsen van IEP voor het toetsen van de voortgang van onze leerlingen. Wij gebruiken 

de IEP eindtoets om de eindresultaten van onze leerlingen te beoordelen. 

Doel 
WMK stelt ons in staat om diverse thema’s te onderzoeken. Zo zijn er vragenlijsten met betrekking 

tot veiligheid, onderwijskwaliteit en het samenwerken met ouders. Gedurende een schooljaar 

worden er vragenlijsten uitgezet voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Er zijn QuickScans en 

schooldiagnoses. We analyseren de uitslagen en gaan aan de slag met eventuele aandachtspunten. 

De Lambertusschool is tevreden met de positieve uitslagen van de diverse vragenlijsten die uitgezet 

zijn in het schooljaar 2021-2022. 

Schooljaar 2021-2022 
In het schooljaar 2021-2022 zijn de volgende beleidsterreinen beoordeeld: 

Vragenlijsten 
Vragenlijst veiligheid leerlingen (bestuursmodule) 
Vragenlijst tevredenheid ouders (inclusief veiligheid) 
Vragenlijst tevredenheid leraren (inclusief veiligheid) 
Vragenlijst tevredenheid leerlingen 
 

Schooldiagnoses 
Inzet middelen 
Actieve rol leerlingen 
Opbrengsten 
 

Quick Scans 
Automatiseren rekenen 
Pedagogisch handelen 
Interne communicatie 
ICT 
Aanbod 
Taalleesonderwijs 
 
De tussenresultaten van de leerlingen worden middels het leerlingvolgsysteem geanalyseerd. Het 

pedagogisch handelen van de leerkrachten hebben wij met de Klimaatschaal beoordeeld. Daarnaast 

vindt u een overzicht van onze uitstroom en schooladviezen in groep 8. 
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Vragenlijst veiligheid leerlingen 
In mei 2022 hebben alle leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 de vragenlijst veiligheid van de 
WMKPO ingevuld. De respons van de vragenlijst was 92%. Het responspercentage is uitstekend en de 
uitslag is hierdoor zeer betrouwbaar. De uitslagen zijn op een schaal van 1 tot 4, waarbij 3 de norm 
(voldoende) is. 
 

Uitslag mei 2022 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Lambertusschool scoort als school een 3,59. Daarmee heeft de school een Goed resultaat 

behaald.  

De interpretatie van de vragen van het onderdeel 'de opstelling van de leerling' zorgt voor discussies 

in de groepen. Meerdere leerlingen interpreteren deze stellingen als het durven aanspreken van de 

‘pester’ zelf. Andere leerlingen geven aan dat het praten met de leerkracht over een situatie die 

heeft plaatsgevonden ook een vorm is van durven zeggen. Dit is een mooi onderwerp om in een 

klassengesprek te bespreken.  

Actiepunt 
- Klassengesprek laten plaatsvinden in de groepen 5 t/m 8 met als onderwerp de ‘opstelling 

van de leerling’. 
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Vragenlijst tevredenheid ouders 
In januari 2022 hebben alle ouders/verzorgers van de leerlingen van de Lambertusschool via de mail 

een link gekregen naar de vragenlijst betreft tevredenheid. Dit schooljaar is deze link voor het eerst 

digitaal verstuurd. De vragenlijst is naar 135 respondenten verstuurd. Daarvan hebben 59 

respondenten de vragenlijst ingevuld. Dit is een percentage van 44%, dit is een voldoende resultaat.  

De uitslagen zijn op een schaal van 1 tot 4, waarbij 3 de norm (voldoende) is. 

Uitslag januari 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Lambertusschool scoort als school gemiddeld een 3,20. Daarmee scoort de school voldoende. 

Over het algemeen zijn ouders tevreden over de school en de veiligheid. Opvallend is dat het kopje 

'informatie en communicatie' door de vraag: ‘Bent u tevreden over de informatie die u krijgt over uw 

kind?’ lager scoort. Ouders beoordelen deze stelling met een 2,85.  

Actiepunt 
Een passend actiepunt is om het beleidsterrein ‘informatie en communicatie’ te bespreken binnen 

het schoolteam en aanvullend bij de MR. 

 

Vragenlijst tevredenheid leraren 
In januari 2022 hebben alle medewerkers van de Lambertusschool via de mail een link gekregen naar 

de vragenlijst betreft tevredenheid. Dit schooljaar is deze link voor het eerst digitaal verstuurd. De 

vragenlijst is naar 14 respondenten verstuurd. Daarvan hebben 12 respondenten de vragenlijst 

ingevuld. Dit is een percentage van 86%, dit is een uitstekend resultaat. 

De uitslagen zijn op een schaal van 1 tot 4, waarbij 3 de norm (voldoende) is. 

 

 

 

 

 

 



 

Kwaliteitsnieuwsbrief 2021-2022 
 

 

De Lambertusschool scoort als school een 3,35 op de punten tevredenheid en veiligheid vanuit het 

oogpunt van de medewerkers. Daarmee scoort de school Ruim Voldoende resultaat. 

In de analyse van deze vragenlijst is naar voren gekomen dat binnen het beleidsterrein 

‘Onderwijsleerproces’ verschillende scores worden gegeven. Hierbij scoren de stellingen over de 

tevredenheid over methodes en het uitdagen van de leerlingen om zich maximaal te ontwikkelen het 

laagst. 

Daarnaast scoort de vraag ‘Hoe tevreden bent u over de taakverdeling’, vanuit het beleidsterrein 

‘Arbeidsomstandigheden’ het laagst in deze vragenlijst. 

Actiepunten 
- Tevredenheid over de taakverdeling binnen het schoolteam evalueren. 

- De huidige methodes en methodieken evalueren binnen het schoolteam. 

 

Vragenlijst tevredenheid leerlingen 
In januari 2022 hebben alle leerlingen van de groepen 6 tot en met 8 de vragenlijst veiligheid van de 
WMKPO ingevuld. De respons van de vragenlijst was 86%. Het responspercentage is uitstekend en de 
uitslag is hierdoor betrouwbaar. Een aantal leerlingen zaten tijdens deze afnameperiode thuis 
vanwege een quarantaine en konden de vragenlijst dus niet invullen. 
De uitslagen zijn op een schaal van 1 tot 4, waarbij 3 de norm (voldoende) is. 
 
84% van de leerlingen geven aan het 'leuk' of 'heel leuk' te vinden op school. Dit is een goed 

resultaat. 94% van de leerlingen heeft (heel) veel contact met de klasgenoten en vindt dat ze een 

leuke klas hebben. 92% van de leerlingen vindt het leuk om met de kinderen uit de klas om te gaan. 

84% van de leerlingen geeft aan dat ze het gevoel hebben dat mensen op school het fijn vinden dat 

ze er zijn. Al met al geeft dit een mooi, goed resultaat over de school. 

Uit de analyse kan geconcludeerd worden dat de leerlingen tevreden zijn over de Lambertusschool. 

De regels zijn duidelijk en er heerst tevredenheid over de leraren. Ook voelen de leerlingen zich veilig 

op school. 
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Schooldiagnoses 
De schooldiagnoses zijn in maart dit schooljaar afgenomen op de gebieden van ‘inzet middelen’, 

‘actieve rol leerlingen’ en ‘opbrengsten’. Het managementteam, de intern begeleider en de 

bouwcoördinatoren hebben de vragen van de schooldiagnoses beantwoord. In totaal zijn dit 5 

respondenten, waarvan allen de schooldiagnoses hebben ingevuld.  

Inzet van middelen 
 

 

 

 

 

 

Actieve rol leerlingen 

Opbrengsten 

 
 

 

Alle beleidsterreinen scoren een voldoende tot goed resultaat. De stellingen ‘De school beschikt over 

een kwalitatief goede mediatheek (bibliotheek)’ en ‘De school beschikt over computerlokalen’ scoren 

met een 2,60 en een 1,67 onvoldoende en het laagste in deze vragenlijst. 

De computerruimte is vervangen door meerdere laptopkarren, waardoor de leerlingen in de klas 

beschikken over een device. Het upgraden van de bibliotheek is één van de actiepunten vanuit de 

werkgroep OGW. Er zijn vragenlijsten onder de leerlingen én leerkrachten verspreid met de vraag 

hoe zij de bibliotheek graag ingericht zouden willen hebben. Deze antwoorden worden geanalyseerd 

en daar worden actiepunten aan gekoppeld. 

Actiepunten 
- De vragenlijsten vanuit de werkgroep OGW worden geanalyseerd en omgezet in concrete 

actiepunten. Er is budget beschikbaar voor het aanschaffen van nieuwe (lees)boeken. 
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Actieve rol leerlingen 
 

 

 

 

 

 

 

 

De Lambertusschool scoort gemiddeld op bovenstaande beleidsterreinen een 3,35. Daarmee scoort 

de school ruim voldoende. De stelling ‘leerlingen kunnen zelf taken en activiteiten kiezen en 

plannen’, scoort met een 2,60 een onvoldoende resultaat. Dit is een actiepunt die wordt 

meegenomen door de werkgroep zelfregulerend leren. Deze werkgroep is nu een aantal schooljaren 

actief, waarbij jaarlijks verschillende doelen worden gesteld. 

Actiepunten 
- De werkgroep zelfregulerend leren attenderen op de stelling die onvoldoende scoort. 

Nagaan hoe deze stelling onder de aandacht kan komen binnen de werkgroep. 

 

Opbrengsten 
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De Lambertusschool scoort gemiddeld op de beleidsterreinen een 3,34. Daarmee scoort de 

Lambertusschool ruim voldoende. 

Eén stelling wordt beoordeeld met een onvoldoende, namelijk: ‘De school ontvangt rapportages 

m.b.t. haar oud-leerlingen van de vervolgscholen.’ 

Bekend is dat de Lambertusschool de eerste cijferlijst ontvangt van de oud-leerlingen. Dit is niet bij 

alle voortgezet onderwijsscholen van toepassing. 

Actiepunten 
- Achterhalen of het een ‘algemene’ afspraak is dat de voortgezet onderwijsscholen 

rapportages stuurt naar de basisschool.  

Quick Scans 
De Quick Scans voor dit schooljaar zijn samengevoegd tot één vragenlijst. Deze vragenlijst is in april 

afgenomen onder de collega’s. De vragenlijst is verstuurd naar 14 respondenten, waarvan 12 

leerkrachten de vragenlijst hebben ingevuld. Dit is een responspercentage van 86%. Dit is een goed 

resultaat, wat de resultaten betrouwbaar maakt.  Per onderdeel zal er een analyse volgen van de 

afgenomen Quick Scan. De gemiddelde score voor de beleidsterreinen is een 3,39. Dit is een ruim 

voldoende resultaat. 

 

Aanbod 
De gemiddelde score van de QuickScan betreft 'Aanbod' scoort met een gemiddelde van 3,41 een 

ruim voldoende. Dit betekent dat het aanbod van de Lambertusschool voor de Nederlandse taal en 

Rekenen dekkend zijn voor de gestelde kerndoelen en passend zijn voor de leerlingen. 

Automatiseren Rekenen en Wiskunde 
De gemiddelde score voor het onderdeel 'Automatiseren Rekenen en Wiskunde' is een 3,34. Dit is 

een ruim voldoende resultaat. Dit resultaat laat zien dat de resultaten voor het rekenonderwijs van 

de Lambertusschool passen bij de verwachte resultaten. Daarnaast stemmen de leerkrachten hun 

rekenonderwijs af op de behoeften van de leerlingen en wordt er op school voldoende geëvalueerd 

rondom het rekenonderwijs. 
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Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 
Met een gemiddelde score van 3,20 scoort de Lambertusschool een voldoende resultaat op het 

onderdeel Informatie- en communicatietechnologie (ICT). Het ICT-onderwijs is een onderdeel waar 

de Lambertusschool mee in ontwikkeling is. De werkgroep ICT is uitgebreid en de huidige situatie is 

beschreven in een kwaliteitskaart. Dit met behulp van het afstudeeronderzoek uit 2020-2021. De 

volgende stap is om voor het juiste aanbod van ICT-onderwijs te onderzoeken en te implementeren 

binnen de Lambertusschool. De voorzieningen hiervoor (juiste en voldoende apparatuur) is 

aanwezig. 

Pedagogisch handelen 
Het onderdeel pedagogisch handelen scoort met een 3,72 een goed resultaat. Dit resultaat laat zien 

dat de leraren van de Lambertusschool goed in staat zijn om op een respectvolle en positieve manier 

(samen) te werken met de leerlingen. 

Interne communicatie 
De interne communicatie op de Lambertusschool is met een 3,57 goed. Er is volgens de leerkrachten 

voldoende overleg wat op een correcte en doelmatige manier wordt uitgevoerd. 

Taalleesonderwijs 
De gemiddelde score voor het onderdeel 'Taalleesonderwijs' is een 3,55. Dit is een goed resultaat. Dit 

resultaat laat zien dat de school voldoende aandacht besteed aan taalleesonderwijs. De ontwikkeling 

van de leerlingen wordt systematisch gevolgd en geëvalueerd. 

 

Actiepunten 
- ICT-onderwijs op een juiste manier implementeren in het huidige onderwijsaanbod. 
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Resultaten 
De tussenresultaten van de leerlingen worden sinds het schooljaar 2021-2022 middels het 

leerlingvolgsysteem van IEP geanalyseerd. Er is ook gestart met een nieuw document van de 

opbrengsten, waarin de actiepunten van de vorige periode zijn geëvalueerd en waarin nieuwe 

actiepunten zijn geformuleerd. 

Het pedagogisch handelen van de leerkrachten hebben wij met de Klimaatschaal beoordeeld. 

Daarnaast vindt u een overzicht van onze uitstroom en schooladviezen in groep 8. 

Toetsafname IEP januari/februari 2022 
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Uit de gegevens hierboven kan de Lambertusschool het volgende concluderen: De scores van de 

vakgebieden laten scores zien die op of (net) boven het niveau liggen die we als Lambertusschool 

moeten halen, waarbij rekening is gehouden met de schoolweging. Dit is met uitzondering van 

rekenen groep 5 en technisch lezen van groep 3.  

Wanneer er wordt gekeken naar het rekenen van groep 5, dan is er te zien dat in schooljaar 2020-

2021 deze groep het niveau wel had gehaald. Er is gekeken naar hoe het komt dat het niveau niet is 

gehaald. De leerlingen hebben vooral punten laten liggen op het redactie rekenen en hier wordt nu 

extra op in gezet. 

Er kan geen vergelijking worden gemaakt met technisch lezen groep 3 met wat deze leerlingen vorig 

jaar hebben gescoord op dit vak.  Er is wel gekeken naar waar het aan ligt. Het blijkt dat met name 

het tempo niet hoog genoeg is. Er worden nu meer leesmomenten gepland per dag en het thuislezen 

is nog meer gestimuleerd. 

Wij hebben de resultaten van het leerlingvolgsysteem verder bekeken op leerlingniveau. We hebben 

hieruit keuzes gemaakt welke leerling en op welke gebieden leerlingen extra ondersteuning kunnen 

geven vanuit het inhaalprogramma en de NPO-gelden. 
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Acties 
De volgende actiepunten zijn na aanleiding van de resultaten gesteld: 

- De interventies vanuit de NPO-middelen worden geanalyseerd en geëvalueerd. De indeling 

wordt indien nodig aangepast. 

- De lees- en spellingtoetsen worden volgend schooljaar in groep 3 later afgenomen bij de 

midden meting. 

- In groep 3 wordt extra ingezet op technisch lezen, middels extra oefenmomenten. 

- Het verhogen van de leesmotivatie wordt voortgezet, hier wordt momenteel onderzoek naar 

gedaan door de LIO-stagiaire. 

- Groep 5 zal extra gaan inzetten op redactiesommen. 

- Er wordt bij de volgende afname van de IEP gezorgd voor beter en meer gebruik van het 

hulpschrift, opgeladen laptops en werkende koptelefoons. 

- Er wordt vanuit de werkgroep OGW een passende methode gekozen voor (begrijpend) lezen, 

zodat hier in het nieuwe schooljaar mee kan worden gestart. 

 

Pedagogisch handelen: klimaatschaal 
De klimaatschaal, met daarbij de sproetjeslijst en de SIGA, wordt tweemaal per jaar bij de leerlingen 

in groep 3 t/m 8 afgenomen. De klimaatschaal is dit schooljaar in november 2021 en maart 2022 

afgenomen. In groep 1 en 2 wordt alleen de leerkrachtlijst ingevuld. De Lambertusschool streeft 

ernaar om de 80% norm te halen. We streven ernaar dat 80% of meer leerlingen een gemiddelde of 

hogere score halen. 

Groep 3 en 4 november 2021  
2021-2022 - gemiddeld + 

Sfeer in de klas 6,3% 43,8% 50% 

Kwaliteit interactie 
leerkracht leerling 

31,2% 16,7% 52,1% 

Negatief zelfbeeld 22,9% 41,7% 35,4% 

Impulsiefgedrag 31,3% 18.8% 50% 

Depressieve 
gevoelens 

33,4% 0% 66,7% 

 



 

Kwaliteitsnieuwsbrief 2021-2022 
 

 

 

Conclusies groep 3 en 4 
- De sfeer is in vergelijking met de andere schooljaren gegroeid. 

- De interactie tussen leerling-leerkracht is het laagst in vergelijking met de andere 

schooljaren. 

- Er zijn meer leerlingen met een negatief zelfbeeld in vergelijking met vorig schooljaar, maar 

het resultaat ligt rond het gemiddelde van de afgelopen schooljaren. 

- De impulsiviteit is toegenomen in vergelijking met vorig schooljaar. 

- Er zijn ongeveer evenveel leerlingen met depressieve gevoelens als vorig schooljaar en 

minder dan de afgelopen twee schooljaren. 

- Er moet extra worden ingezet op de kwaliteit tussen leerling en leerkracht. 

 

Groep 5 t/m 8 november 2021  
2021-2022 - gemiddeld + 

Kwaliteit onderlinge 
leerlingrelaties 

30,6% 33% 36,4% 

sfeer 5,6% 17% 77,3% 

Orde in de klas 36,8% 28,6% 34,5% 

Kwaliteit interactie 
lkr-ll 

23,3% 31,6% 45,1% 

Negatief zelfbeeld 33,4% 21,4% 45,3% 

faalangst 21,4% 16,7% 61,9% 

Impulsief gedrag 33,3% 32,1% 34,5% 

Oppositioneel 
gedrag 

27,5% 72,6% 0% 

Motivatie voor leren 46,5% 27,4% 26,2% 

Depressieve 
gevoelens 

25% 31% 44% 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

sfeer interactie ll-lkr neg zelfbeeld impulsief depressieve
gevoelens

sproetjeslijst groep 3-4
percentage gemiddelde en +

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022



 

Kwaliteitsnieuwsbrief 2021-2022 
 

 

 

Conclusies groep 5 t/m 8 
Over de gehele linie is er minder gescoord dan afgelopen schooljaren en dat is zorgelijk. Alleen de 

sfeer is goed en er zijn ongeveer evenveel faalangstige leerlingen.  

De onderdelen depressieve gevoelens, oppositioneel gedrag, kwaliteit interactie leerkracht-leerling 

voldoen net aan de norm. Dit houdt in dat meer dan 70% hier geen last van heeft of goed vindt. 

(kwaliteit onderlinge leerling relaties voldoet bijna aan de 70%) De onderdelen orde, negatief 

zelfbeeld, impulsief gedrag, motivatie voor leren scoren onder deze 70% norm.  

Als de onderdelen per groep worden bekeken, vallen de volgende onderdelen negatief op: 

 Oppositioneel 
gedrag 

Depressiviteit Impulsiviteit Negatief 
zelfbeeld 

Motivatie 
om te 
leren 

Onderlinge 
leerling-
relaties 

Interactie 
leerkracht-
leerling 

Orde 

Groep 
3 

   X   X  

Groep 
4 

  X      

Groep 
5 

X X X  X X X X 

Groep 
6 

X  X  X    

Groep 
7 

X   X X    

Groep 
8 

X    X    
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Er moeten acties uitgevoerd worden om deze scores te gaan verbeteren. Hierbij kan gedacht worden 

aan: activiteiten gouden weken herhalen, leerling gesprekjes, klassengesprekken, individuele en 

groepsdoelen opstellen en daaraan een beloning hangen. 

Het advies is om de gehele klimaatschaal in maart nogmaals af te nemen in alle groepen om te kijken 

of de interventies voldoende hebben gewerkt. 

 

Groep 3 en 4 maart 2022 
2021-2022 MAART - gemiddeld + 

Sfeer in de klas 23,9% 32,6% 43,5% 

Kwaliteit interactie 
leerkracht leerling 

10,9% 32,6% 56.5% 

Negatief zelfbeeld 19,5% 37,0% 43,5% 

Impulsiefgedrag 39,2% 17,4% 43,4% 

Depressieve 
gevoelens 

47,8% 0% 52,2% 

 

 

Conclusies groep 3 en 4 
- In vergelijking met andere schooljaren is de sfeer nog nooit zo laag geweest, maar zit wel nog 

boven de 70%. 

- De interactie tussen leerling-leerkracht is het hoogst in vergelijking met andere jaren. 

Hiervoor zijn ook interventies ingezet na de meting van november 2021. 

- Er zijn minder leerlingen met een negatief zelfbeeld dan in november 2021 en er wordt 

gescoord boven de 70%. Hier is de laatste maanden ook extra op ingezet en aandacht voor 

geweest. 

- Er zijn te veel leerlingen die zorgelijk scoren op impulsiviteit, dat zijn er ook meer dan in 

november 2022. Daarnaast zijn er meer leerlingen met depressieve gevoelens in vergelijking 

met alle metingen hiervoor. 
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- Er moet extra worden ingezet op leerlingen die aangeven die depressieve gevoelens te 

hebben en die zorgelijk scoren op impulsiviteit. Daarnaast moet er aandacht zijn voor de 

sfeer, het is nog voldoende, maar het was eerst beter. 

 

Groep 5 t/m 8 maart 2022 
2021-2022 - gemiddeld + 

Kwaliteit onderlinge 
leerlingrelaties 

29% 41,9% 29% 

sfeer 9,7% 11,3% 79,1% 

Orde in de klas 30,9% 20,3% 48,8 

Kwaliteit interactie 
lkr-ll 

17,9% 30,9% 51,3% 

Negatief zelfbeeld 32,3% 21% 46,7% 

faalangst 27,4 27,4% 45,2% 

Impulsief gedrag 40,3% 22,6% 37,1% 

Oppositioneel 
gedrag 

24,2% 75,8% 0% 

Motivatie voor leren 46,8% 24,2% 29% 

Depressieve 
gevoelens 

32,3% 35,5% 32,3% 

 

 

 

Conclusies groep 5 t/m 8 
- Er is in maart 2022 in vergelijking met november 2021 op 5 onderdelen iets beter gescoord 

en op 4 onderdelen iets minder. In vergelijking met de andere metingen is er minder 

gescoord dan andere jaren.  

- Bij impulsief gedrag en motivatie om te leren wordt niet de 70% norm gehaald. Dit houdt in 

dat er bij meer dan 40% van de leerlingen de situatie zorgelijk is op deze gebieden.  
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- Daarnaast is de 70% norm net niet gehaald op orde in de klas, negatiefzelfbeeld en 

depressieve gevoelens. 

- Als de lijst van groep 3-4  en 5 t/m 8 wordt vergeleken, scoren impulsief gedrag en 

depressieve gevoelens over de gehele school laag. 

Er moeten acties uitgevoerd worden om deze scores te gaan verbeteren, zoals: activiteiten gouden 

weken herhalen, leerling gesprekjes, klassengesprekken, individuele en groepsdoelen opstellen en 

daaraan een beloning hangen. 

 

Schooladviezen groep 8 
In groep 8 zitten dit schooljaar 20 leerlingen. Zij kregen allen een schooladvies en zijn allen geplaatst 

op een voortgezet onderwijs school. Hieronder ziet u naar welk niveau onze leerlingen naartoe zijn 

gegaan. 
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