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DE KWALITEIT VAN ONS ONDERWIJS 

Op een aantal manieren werkt Basisschool De Duinsprong aan kwaliteitsverbetering: werken 
met bekwaam personeel, goede methoden, het consequent volgen van de resultaten van de 
leerlingen en het verder ontwikkelen van het onderwijs met behulp van het schoolplan. 

We onderzoeken onze schoolkwaliteit met behulp van een kwaliteitsinstrument, genaamd 
WMK. Met behulp van dit instrument maken we een meerjarenplanning waarin we de 
kwaliteitszorg op korte en lange termijn onderzoeken en ontwikkelen.  

Schooljaar 2020-2021 is De Duinsprong bezocht door de Inspectie van Onderwijs. Het 
onderzoek heeft geleid tot de waardering GOED. 

 

 Doel 
Met WMK bepalen we welke thema’s we onderzoeken. Zo zijn er vragenlijsten met 
betrekking tot veiligheid, onderwijskwaliteit en samenwerken met ouders. Gedurende een 
schooljaar worden er vragenlijsten uitgezet voor leerlingen, ouders en leerkrachten, maakt 
het team een QuickScan en wordt er een schooldiagnose uitgezet. We analyseren de 
uitslagen en gaan aan de slag met eventuele aandachtspunten. De uitslagen van de 
QuickScan, Schooldiagnose en de vragenlijsten sociaal welbevinden van ouders van 
schooljaar 2020– 2021 was positief. U kunt de uitslag bekijken op onze website 
www.deduinsprong.nl.  

 

 

Schooljaar 2020-2021 hebben we de volgende beleidsterreinen beoordeeld: 

• Basiskwaliteit (zelfevaluatie) 

• Quick Scan: aanbod, burgerschap en sociale integratie, afstemming, 
ouderbetrokkenheid, schoolklimaat en didactisch handelen 

• Schooldiagnose Effectieve leertijd 

• Schooldiagnose Rekenen en wiskunde 

• Welbevinden leerlingen, leerkrachten en ouders 

Onze pedagogisch handelen beoordelen we met de Klimaatschaal 
Onze eindresultaten beoordelen we met de IEP-Eindtoets 

http://www.deduinsprong.nl/
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Kwaliteitsonderzoek door de Inspectie van het Onderwijs 
Op 8 september 2020 heeft mevrouw dr. K. Krol, Inspecteur van het Onderwijs,  naar 
aanleiding van de vraag van het bestuur een onderzoek naar Goed gedaan op basisschool De 
Duinsprong. Volgens het bestuur is basisschool De Duinsprong een goede school. Dit 
onderzoek zou de Inspectie uitvoeren tijdens het vierjaarlijks onderzoek bij bestuur en 
scholen in de periode februari/maart 2020 maar kon door corona op dat moment geen 
doorgang vinden. De inspecteur is het eens met het bestuur dat basisschool De Duinsprong 
een goede school is.  
 

Conclusie 

 

De inspectie van het onderwijs waardeert de kwaliteit op De Duinsprong als Goed. De 

kwaliteitsgebieden Onderwijsproces, Schoolklimaat en Kwaliteitszorg en ambitie zijn van 

goede kwaliteit. Binnen de kwaliteitsgebieden Onderwijsproces, Schoolklimaat, 

Onderwijsresultaten en Kwaliteitszorg en ambitie zijn meerdere standaarden met een Goed 

gewaardeerd. Er liggen op zeven standaarden nog kansen om de eigen aspecten van 

kwaliteit beter in beeld te brengen.  

Het kernwoord op De Duinsprong is 'samen'. Een enthousiast en gedreven team draagt 

samen zorg voor goed onderwijs aan de leerlingen op de school. Continu verbeteren op een 

onderzoekende manier staat hierbij centraal. Het samen leren van leraren (in opleiding) is 

gemeengoed. Dit maakt dat leraren zowel eigenaar zijn van het onderwijsproces, als van de 

resultaten die zij met de leerlingen bereiken. De school weet een veilig pedagogisch klimaat 

te realiseren voor de leerlingen. De leerlingen zijn positief over de school en vertellen dat 'de 

hele school je familie is' en 'iedereen is je vriend'. Leerlingen geven aan dat zij goed 

onderwijs krijgen, wat werd bevestigd tijdens de lesobservaties. In de lessen wordt duidelijk 

dat leraren afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en dat samenwerkend 

leren een vast onderdeel van het curriculum is, geïntegreerd in de lessen. Ook zien we een 

leergerichte houding bij de leerlingen. De school vindt de samenwerking met ouders 

belangrijk en geeft hier op diverse manieren vorm aan in de praktijk. De Duinsprong vervult 

daarnaast een belangrijke maatschappelijke opdracht door onderwijs te verzorgen voor 
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leerlingen die met (taal)achterstanden starten en via het onderwijs aan nieuwkomers. Wat 

de school in gezamenlijkheid weet te realiseren komt niet vanzelf. Naast het gedreven team 

staat een bevlogen directie die zicht heeft op de kwaliteit die de school levert, en op wat nog 

beter kan. De directie weet via gedeeld leiderschap de gezamenlijke doelen te realiseren. 

Wat gaat goed?  

Een enthousiast en gedreven team draagt samen zorg voor goed onderwijs aan de leerlingen 

op De Duinsprong. Continu verbeteren op een onderzoekende manier staat hierbij centraal. 

De school weet een veilig pedagogisch klimaat te realiseren voor de leerlingen. Ook krijgen 

de leerlingen goed les. Zo zien we dat er in de lessen wordt afgestemd op de 

onderwijsbehoeften van de leerlingen en dat samenwerkend leren een vast onderdeel is van 

het curriculum, geïntegreerd in de lessen. De school vindt de samenwerking met ouders 

belangrijk en geeft hier op diverse manieren vorm aan in de praktijk. De Duinsprong vervult 

ook een belangrijke maatschappelijke opdracht door onderwijs te verzorgen voor leerlingen 

die met (taal)achterstanden starten en via het onderwijs aan nieuwkomers. Naast het 

gedreven team staat een bevlogen directie die zicht heeft op de kwaliteit die de school 

levert en op wat nog beter kan. De school is zeer transparant over waar de school staat in de 

schoolontwikkeling en voert actief de dialoog met belanghebbenden.  

Wat kan beter?  

De school heeft in beeld op welke aspecten verdere ontwikkeling mogelijk is. Kansen zijn er 

bijvoorbeeld voor het zichtbaar maken van de sociale en maatschappelijke competenties 

(gekoppeld aan het aanbod burgerschap), en het in kaart brengen van de resultaten die de 

school wil bereiken op andere vak- en vormingsgebieden dan de kernvakken. Op sommige 

aspecten voldoet de school aan de wettelijke eisen maar kan de school de eigen ambities 

waarmee zij wil uitstijgen boven de basiskwaliteit nog beter doordenken 

Wat moet beter? 

In dit onderzoek heeft de inspecteur geen onderdelen gezien die vanuit de wettelijke eisen 

om verbetering vragen.   
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Zelfevaluatie Basisondersteuning 
In mei 2021 heeft de directie en het managementteam de zelfevaluatie Basiskwaliteit 
ingevuld. De respons op de zelfevaluatie was 100%: 3 van de 3 respondenten heeft de zelfevaluatie 
ingevuld. Het responspercentage is uitstekend. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar 
beeld van de mening van de respondenten. 
De uitslagen op hoofdlijnen zijn op van schaal  1 tot 4, waarbij 3 de norm is. 

 

Waar de school tevreden over is: 
▪ Zicht op ontwikkeling van onze leerlingen 
▪ Didactisch handelen  
▪ Ouderbetrokkenheid 
▪ De resultaten 
▪ De veiligheid 
▪ Onze identiteit en pedagogisch klimaat  
▪ Een professionele cultuur: Academische Opleidingsschool 
▪ Taalonderwijs aan nieuwkomers; voorporTAAL voor kleuters, Taalklas vanaf groep 4 

 
Waar de school vindt dat we meer aandacht aan mogen besteden: 

▪ Zorg en begeleiding bij specifieke onderwijsbehoeften 
▪ Eigenaarschap en zelfverantwoordelijkheid van onze leerlingen 
▪ Werken vanuit leerdoelen en leerlijnen 

 
Actiepunten: 

▪ De leerkrachten stemmen aanbod en instructie af op onderlinge verschillen en 
onderwijsbehoeften van leerlingen. 

▪ De leerkrachten stimuleren de onderzoekende houding van alle leerlingen.  
▪ De leerlingen worden uitgedaagd om hun talenten te benutten (21st Century Skills)  
▪ De Duinsprong heeft een heldere visie op digitalisering van het onderwijs.   
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Zelfevaluatie Stelselkwaliteit 

Het nieuw onderzoekskader van de inspectie maakt inzicht in de kwaliteit van de scholen 
steeds belangrijker. In maart 2022 heeft de directie, het managementteam en de intern 
begeleiders de zelfevaluatie Stelselkwaliteit ingevuld. De respons op de zelfevaluatie was 100%: 
5 van de 5 respondenten heeft de zelfevaluatie ingevuld. Het responspercentage is uitstekend. 

Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten. Met 
de vragenlijst stelselkwaliteit hebben we inzicht gekregen in hoeverre ons onderwijs voldoet 
aan de kernfuncties van het onderwijs, zoals kwalificatie (ontwikkelen basisvaardigheden), 
socialisatie (sociale ontwikkeling) en allocatie (toerusting op VO en kansengelijkheid). Het 
heeft ons doen inzien welke voorwaarden we kunnen (en moeten) scheppen om dit te 
stimuleren. 
De Duinsprong heeft een heldere visie en ambities geformuleerd. Middels WMK (Werken 
Met Kwaliteitskaarten) brengen wij onze kwaliteit structureel in beeld en werken we aan 
een planmatige aanpak aan verbeterdoelen. Onze doelen en aanpak meten we systematisch, 
waarmee we de voortgang van ingezette interventies nauwkeurig volgen en borgen. We 
maken verantwoorde keuzes, die we vastleggen in kwaliteitskaarten en investeren in een 
kwaliteitscultuur. 
Zo besteden we zowel aandacht aan de cognitieve als aan de sociaal emotionele 
basisvaardigheden. We menen als school te mogen stellen dat we kansrijk adviseren (gezien 
de resultaten in het vervolgonderwijs) en ons inzetten om alle leerlingen zich zo optimaal 
mogelijk te laten ontwikkelen binnen hun mogelijkheden. Ruimte om te groeien, ruimte om 
jezelf te zijn.... 
De uitslagen op hoofdlijnen zijn op van schaal  1 tot 4, waarbij 3 de norm is. 
 

 
Waar de Duinsprong tevreden over is: 

▪ Het aanbod is dusdanig ingericht dat leerlingen goed kunnen functioneren in de samenleving 
▪ Didactisch De toetsing geeft inzicht in niveau, prestaties en referentieniveaus van de 

leerlingen 
▪ De Ons onderwijs draagt bij aan de verwerving van de sociale en maatschappelijke 

competenties. 
De opvang van Nieuwkomers: het aanbod is afgestemd op een goede verwerving van de 
Nederlandse taal. 

▪ De procedure schooladvisering is doelmatig, gericht op een goede doorstroming. 
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Waar de school vindt dat we meer aandacht aan mogen besteden: 
▪ Het beleid en procedure m.b.t. schooladvisering en heroverwegen opnemen in de schoolgids 

(verwijzen naar website) 
▪ Het beleid op heroverweging schooladviezen. 
▪ Kansrijk adviseren. 
▪ Het toepassen van de afspraken Burgerschap. 
▪ Het lerarentekort, inzet personeel 

 
Actiepunten: 

▪ Het beleid heroverweging transparant communiceren met ouders stemmen aanbod en instructie 
af op onderlinge verschillen en onderwijsbehoeften van leerlingen. 

▪ Zicht krijgen op de relatie schooladviezen en vervolgsucces 
▪ Het team draagt de Wet Burgerschap, vastgelegd in het katern Burgerschap uit. 
▪ De Quick Scan Burgerschap wordt cyclisch uitgezet (zie: meerjarenplan) 
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Quick Scan 
In oktober 2021 heeft het team de Quick Scan ingevuld. De school scoort 3,49. Daarmee 

scoort de school ruim voldoende. De respons was 93%: 39 van de 42 medewerkers hebben 

de vragenlijst ingevuld. Dat is een uitstekend resultaat. 

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

 

Waar leerkrachten tevreden over zijn: 
▪ Het ontwikkelingsgericht werken met Snappet 
▪ Het respectvol omgaan met elkaar en de ander. 
▪ Het inhoudelijk werkoverleg is gericht op optimalisering van de kwaliteit van het onderwijs. 
▪ Het technisch lezen heeft met de implementatie van Karakter een nieuwe impuls gekregen. 
▪ Een goed klassenmanagement 

 
Waar leerkrachten vinden dat we meer aandacht aan mogen besteden: 

▪ Kennis en toepassen van leerlijnen (rekenen). 
▪ Visie en aanbod ICT 
▪ Het evalueren van de effecten van de inzet van ICT. 
▪ Het focussen op het toepassen opgedane ICT-kennis en ervaring in nieuwe situaties. 

 
Actiepunten: 

▪ Het actualiseren kwaliteitskaart Rekenen. 
▪ Oriëntatie en implementatie van een digitale lesmethode. 
▪ Het systematisch evalueren van de effecten van de inzet van ICT. 
▪ Het vaststellen van (streef)doelen per groep van de (taal)leesontwikkeling. 
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Schooldiagnose Leescultuur Duinsprong 
Schooljaar 2021-22 zijn 1 leerkracht en de directie gestart met de cursus Open Boek 3.0. Dit 
biedt veel nieuwe inzichten om het technisch lezen en leesbevordering een extra impuls te 
geven. In februari 2022 heeft het team de Schooldiagnose Leescultuur Duinsprong ingevuld. 
De Duinsprong scoort een 2,94. Daarmee scoort de school zwak. De respons op de 
Schooldiagnose was 86%: 30 van de 35 respondenten heeft de Schooldiagnose ingevuld. Het 
responspercentage is uitstekend; Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld 
van de mening van de respondenten. Deze vragenlijst zien de leescoördinatoren als een 
nulmeting: waar staan we nu, wat verdient aandacht en actie. Eind schooljaar 2022-23 zullen 
we de vragenlijst nogmaals uitzetten, om te bekijken wat we inmiddels hebben bereikt.  
De uitslagen zijn op een schaal van 1 tot 4, waarbij 3 de norm is. 

Beoordeelde thema’s 

 

Waar leerkrachten tevreden over zijn: 
▪ Het boekenbestand in de klas. 
▪ Lessen leesbevordering Karakter 

 
Waar de leescoördinator vindt dat we meer aandacht aan mogen besteden: 

▪ Wekelijks leesideeën en tips voor boekpromotie opnemen in weekbrief. 
▪ Structureel inplannen van het werken met gedichten. 
▪ Opzet en werkwijze van een verhaalanalyse bespreken in teambijeenkomst. 
▪ Afspraken maken over het werken met verhaalanalyses. 
▪ Lezen in lagen met kinderboeken bespreken in team.   
▪ Opzet boekenkring opstellen, agenderen in teambijeenkomst. 

Afspraken en planning maken m.b.t. het werken met een boekenkring en vastleggen in een 
kwaliteitskaart. 

▪ Ruimte zoeken in week- en jaarrooster voor leesbevordering en boekpromotie. 
 
Actiepunten: 

▪ Agenderen borgen visie op lezen. 
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▪ Leesplan presenteren en bespreken met het team. 
▪ Ideeënboek samenstellen met afwisselende leeswerkvormen, uitgesplitst naar onder- en 

bovenbouw. 
▪ Overzicht samenstellen van leesspelletjes leesbevordering en boekpromotie en verspreiden 

onder het team. 
▪ Afspraken maken over spreekbeurten / mondelinge presentaties 
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Schooldiagnose Ontdekkend en Onderzoekend leren 
Schooljaar 2021-22 zijn we gestart met de implementatie van Blink, een methode voor 

onderzoekend en ontdekkend leren. In maart 2022 heeft het team de Schooldiagnose 

Ontdekkend Leren (Talentontwikkeling) ingevuld. De Duinsprong scoort een 2,72. Daarmee 

scoort de school zwak. De respons op de Schooldiagnose was 86%: 30 van de 35 respondenten 

heeft de Schooldiagnose ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; Daardoor geven de 

uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten. Deze vragenlijst 

geeft de werkgroep ontdekkend leren input voor verbeteracties voor schooljaar 2022-23: 

waar staan we nu, wat verdient aandacht en actie. Eind schooljaar 2022-23 zullen we de 

vragenlijst nogmaals uitzetten, om te bekijken wat we inmiddels hebben bereikt.  

  
Waar leerkrachten tevreden over zijn: 

▪ Leerlingen leren met respect samenwerken en met elkaar communiceren. 
▪ Leerlingen leren gerichte vaardigheden om samen te werken. 
▪ Leerlingen werken hun onderzoeksvraag uit op eigen niveau. 
▪ Leerlingen worden uitgedaagd vanuit hun eigen nieuwsgierigheid hun talenten te benutten. 

 
 
Waar de leescoördinator vindt dat we meer aandacht aan mogen besteden: 

▪ Een heldere visie en doorgaande lijn ontdekkend en onderzoekend leren. 
▪ Helder beschrijven welke vaardigheden leerlingen leren te ontwikkelen in de afzonderlijke 

jaargroepen. 
▪ Handvatten voor leerkrachten om de leerlingen te ondersteunen bij het stellen van een 

goede onderzoeksvraag. 
▪ Handvatten voor leerkrachten om leerlingen adequaat te begeleiden tijdens het 

onderzoeksproces. 
 
Actiepunten: 

▪ Het uitwerken van de schoolvisie op ontdekkend leren. 
▪ Het uitwerken van leerkracht- en leerlingvaardigheden per leerjaar. 
▪ Scholing op het begeleiden van leerlingen bij het stellen van een goede onderzoeksvraag. 

Scholing op het coachen van leerlingen tijdens het onderzoeksproces.   
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Sociale veiligheid en welbevinden leerlingen 
In september 2021 hebben de leerlingen van de groep 5-6-7-8 de vragenlijst sociale 
veiligheid en welbevinden van WMKPO ingevuld. De respons op de Vragenlijst was 97%: 257 
leerlingen hebben de vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend. Daardoor 
geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van het welbevinden van onze leerlingen. De 
school scoort gemiddeld 3,65. De kinderen geven de school een 8,7. Daar zijn we als school 
trots op! 

 
Waar leerlingen tevreden over zijn: 

▪ Kinderen voelen zich veilig in de klas en op het schoolplein. 
▪ Leerkrachten treden op tegen pestgedr.ag 
▪ Kinderen houden zich aan de regels tegen pesten 
▪ Kinderen geven aan dat ze vriendjes in de klas hebben. 
▪ Kinderen van groep 6 ervaren de ‘gehusselde’ groepen als prettig. 

Waar leerlingen vinden dat we meer aandacht aan mogen besteden: 

▪ Het optreden van de leerkracht bij het uitpraten van ruzies. 
▪ Het er iets van durven te zeggen als kinderen pesten. 
▪ Het optreden van de leerkrachten tijdens het buiten spelen. 
▪ Het optreden van de leerkracht t.a.v. uitschelden en buitensluiten. 
▪ De oversteekplaats naar Linus (nevenlocatie) wordt als onveilig ervaren. 

Actiepunten: 

▪ Extra aandacht voor het uitpraten van ruzies. 
▪ Het uitspreken van pestgedrag. 
▪ Aandacht voor de oversteekplaats naar Linus (nevenlocatie). 

De leerlingen zijn erg tevreden over de veiligheid op school. Ze hebben het prima naar hun zin op 
school. Mooi om te lezen dat één van de kinderen zich veiliger op deze school vindt dan op de vorige 
school. De meeste leerlingen geven aan dat ze het naar hun zin hebben op De Duinsprong. Het is een 
school waar je je thuis voelt.  Leerlingen geven over het algemeen aan dat ze zich veilig voelen en dat 
de leerkrachten altijd positief zijn. 
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Vragenlijst tevredenheid medewerkers 
In januari 2022 hebben medewerkers van De Duinsprong de vragenlijst Tevredenheid ingevuld. De 

Duinsprong scoort 3,30. Daarmee scoort de school ruim voldoende. De respons op de Vragenlijst was 

91%: 42 van de 46 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; 

de Vragenlijst werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer 

betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten.  

Beoordeelde thema’s 

 
Waar leerkrachten tevreden over zijn: 

▪ De kwaliteitszorg  
▪ Zicht op de ontwikkeling van de leerlingen. 

▪ Effectieve leertijd. 

▪ Een goed pedagogisch klimaat. 

▪ Het schoolklimaat. 

Waar leerkrachten vinden dat we meer aandacht aan mogen besteden: 

▪ Een duidelijke koppeling van doorgaande lijn aan jaarplannen. 

▪ Het inplannen van voldoende evaluatiemomenten. 

▪ Evaluatie en heldere communicatie m.b.t. de zorgafspraken. 

▪ Leerkrachten eerder betrekken bij procedures doubleren, verlengen of versnellen. 

▪ Herinrichting gebouw m.b.t. zelfstandig werken en werken met flexplekken. 

▪ Teambreed afspraken maken m.b.t. het aanbod op creatieve vorming. 

Actiepunten: 

▪ Focus op een effectieve uitvoering van voorgenomen verbeteractiviteiten 
▪ Oriëntatie op nieuw meubilair, inclusief de inrichting van de hallen.. 
▪ Zorgafspraken opnieuw onder de aandacht van het team brengen, bespreekbaar 

houden. 
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Vragenlijst tevredenheid ouders 
In januari 2022 hebben ouders van De Duinsprong de vragenlijst Tevredenheid ingevuld. De respons 

op de Vragenlijst was 50%: 176 van de 354 respondenten heeft de vragenlijst ingevuld. Het 

responspercentage is voldoende; Daardoor krijgt de school een goed beeld van haar kwaliteit. De 

vragenlijst tevredenheid is door bijna de helft van de ouders ingevuld. Sommige ouders gaven aan 

dat ze het jammer vonden dat ze de vragen maar voor één kind konden invullen. De vragen zijn 

gemiddeld tussen de 18 en 30 ouders per leerjaar ingevuld. Ook ouders van nieuwkomers hebben 

een inlogcode ontvangen om aan het onderzoek mee te werken, maar uit de praktijk blijkt dat deze 

ouders de vragen niet invullen. Ook blijkt dat de vragen eerder worden ingevuld door ouders die 

ergens niet tevreden over zijn, gaande weg trok dit bij. Enkele items zij onder de norm gescoord. Dit 

is mede te wijten aan activiteiten en plannen die door Covid-19 niet (fysiek) door hebben kunnen 

gaan; schoolreisjes, excursies, fysieke oudergesprekken, enz 

Beoordeelde thema’s: 

 

Waar ouders tevreden over zijn: 

▪ De Duinsprong staat goed bekend, ouders spreken positief over de school.  
▪ De lestijden en het voorkomen van lesuitval.  

▪ De wijze hoe medewerkers omgaan met de leerlingen.  

▪ Ouders vinden over het algemeen dat er goed wordt les gegeven op De Duinsprong.  

▪ De handelswijze van leerkrachten handelen naar leerlingen. 

Waar ouders vinden dat we meer aandacht aan mogen besteden: 

▪ Ouders meer bevragen wat hun verwachtingen en meningen zijn m.b.t.de 

ontwikkelplannen binnen de school. 
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▪ Buitenschoolse activiteiten. 

▪ Uitstraling van het gebouw. 

▪ Veiligheid op het schoolplein.  

▪ Organiseren van activiteiten voor ouders.  

▪ Meer rapport- of oudergesprekken 

Actiepunten: 

▪ Bevindingen m.b.t. de aandachtspunten vanuit het tevredenheidsonderzoek 
bespreken met een ouderpanel 

▪ Oriëntatie op nieuw meubilair en (her)inrichting van de hallen. 
▪ Wijze waarop toetsresultaten worden gecommuniceerd en terugkoppeling tijdens 

ouderavonden. 
▪ Een beter inzicht in de (tussen)resultaten.  
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Pedagogisch handelen: Klimaatschaal 
In november 2021 is de Klimaatschaal afgenomen in de groepen 5 t/m 8 
Deze analyse gaat over de beleving van de leerlingen op De Duinsprong en betreft de 
categorieën kwaliteit van de onderlinge leerlingenrelaties, sfeer in de klas, orde in de klas en 
de kwaliteit van de interactie leerkracht - leerlingen. De vragenlijst is afgenomen bij 257 
leerlingen van De Duinsprong, waarvan 137 jongens en 121 meisjes de lijst hebben ingevuld. 
Er zijn 11 klassen waarin de vragenlijst Klimaatschaal algemeen is afgenomen. Het specifieke 
gedeelte is door 211 jongens en 211 meisjes ingevuld (sommige groepen hebben de 
vragenlijst voor 2 leerkrachten ingevuld) 

De norm: 80% scoort gemiddeld tot zeer hoog. 

 

Kwaliteit van de Onderlinge leerlingenrelaties: 79,7 % is net onder gemiddeld 

Score Betekenis Aantal Percentage 

1 zeer laag 5 1,9% 

2 laag 12 4,7% 

3 ondergemiddeld 36 14,0% 

4 gemiddeld 98 38,1% 

5 bovengemiddeld 32 12,5% 

6 hoog 37 14,3% 

7 zeer hoog 38 14,8% 

Sfeer in de klas: 96,7 % is zeer hoog 

Score Betekenis Aantal Percentage 

1 zeer laag 2 0,8% 

2 laag 0 0,0% 

3 Onder gemiddeld 7 2,7% 

4 gemiddeld 18 7,0% 

5 bovengemiddeld 45 17,5% 

6 hoog 67 26,1% 

7 zeer hoog 119 46,1% 
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Orde in de klas: 89,3 % is hoog 

Score Betekenis Aantal Percentage 

1 zeer laag 3 0,7% 

2 laag 10 2,3% 

3 ondergemiddeld 34 7,8% 

4 gemiddeld 101 23,1% 

5 bovengemiddeld 73 16,7% 

6 hoog 113 25,9% 

7 zeer hoog 103 23,6% 

 

Kwaliteit van de Interactie leerkracht – leerlingen: 90 % is hoog 

Score Betekenis Aantal Percentage 

1 zeer laag 0 0,0% 

2 laag 10 2,3% 

3 ondergemiddeld 34 7,8% 

4 gemiddeld 85 19,5% 

5 bovengemiddeld 164 37,5% 

6 hoog 0 0,0% 

7 zeer hoog 144 33,0% 

 
Waar de school tevreden over is: 

▪ 96,7 % heeft geen problemen met de sfeer in de klas. Dit is erg hoog! 
▪ 89,3% heeft geen problemen met orde in de klas, dit is iets lager dan schooljaar 2020-21. 
▪ 93,5% heeft geen problemen met de kwaliteit van de interactie leerkracht - leerlingen 
▪ De grootste groep leerlingen waardeert de sfeer in de klas en de interactie leerkracht – leerling zeer 

hoog. 

 
Waar de school vindt dat we meer aandacht aan mogen besteden: 

▪ De kwaliteit van de onderlinge leerlingenrelaties scoort lager dan schooljaar 2020-21: net onder de 
norm: 79,7 %  heeft geen problemen met de kwaliteit van de onderlinge leerlingenrelaties  

▪ De interactie met de leerkracht is iets teruggelopen in vergelijk met de resultaten van oktober 2020. 

10 leerlingen ofwel 2,3% scoren zorgelijk op kwaliteit van de interactie docent - leerlingen (1 
en 2). 
 
Actiepunten:  

▪ Structurele aandacht voor groepsvorming bij aanvang van het schooljaar. 
▪ Structurele inzet van de Kanjertraining gericht op onderlinge relaties. 
▪ Bevindingen Klimaatschaal vergelijken met de resultaten Hart en Handen (IEP) 
▪ Het afnemen van de SIGA-vragenlijst bij 1 en 2-scores. 
▪ Inzetten van individuele interventies bij 1 en 2 -scores. 
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Pedagogisch handelen: Klimaatschaal 
In april en mei 2022 is de Klimaatschaal afgenomen in de groepen 5 t/m 8.  
De vragenlijst is afgenomen bij 270 leerlingen van De Duinsprong, waarvan 140 jongens en 
130 meisjes de lijst hebben ingevuld. Er zijn 11  klassen waarin de vragenlijst Klimaatschaal 
algemeen is afgenomen. 

De norm: 80% scoort gemiddeld tot zeer hoog. 

 

Kwaliteit van de Onderlinge leerlingenrelaties: 78,2% is net onder gemiddeld 

Score Betekenis Aantal Percentage 

1 zeer laag 7 2,6% 

2 laag 14 5,2% 

3 ondergemiddeld 38 14.1% 

4 gemiddeld 82 30,4% 

5 bovengemiddeld 40 14,8% 

6 hoog 41 15,2% 

7 zeer hoog 48 17,8% 

Sfeer in de klas: 94,4% 9s zeer hoog 

Score Betekenis Aantal Percentage 

1 zeer laag 0 0,0% 

2 laag 2 0,7% 

3 ondergemiddeld 13 4,8% 

4 gemiddeld 24 8,9% 

5 bovengemiddeld 40 14,8% 

6 hoog 86 31,9% 

7 zeer hoog 105 38,9% 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

5a 5b 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c

Verdeling aantal leerlingen over de groepen

aantal percentage



 
20 

Orde in de klas: 88,7% is hoog 

Score Betekenis Aantal Percentage 

1 zeer laag 1 0,2% 

2 laag 15 3,3% 

3 ondergemiddeld 35 7,7% 

4 gemiddeld 89 19,7% 

5 bovengemiddeld 108 23,9% 

6 hoog 89 19,7% 

7 zeer hoog 115 25,4% 

 

Kwaliteit van de Interactie leerkracht – leerlingen: 90.3% is zeer hoog 

Score Betekenis Aantal Percentage 

1 zeer laag 1 0,2% 

2 laag 18 4,0% 

3 ondergemiddeld 25 5,5% 

4 gemiddeld 86 19,0% 

5 bovengemiddeld 163 36,1% 

6 hoog 0 0,0% 

7 zeer hoog 159 35,2% 

 
Waar de school tevreden over is: 

▪ 94,4 % heeft geen problemen met de sfeer in de klas.  
▪ 88,7% heeft geen problemen met orde in de klas; dit is een lager gemiddelde dan schooljaar 

2021 (91,5%) 
▪ 90,3% heeft geen problemen met de kwaliteit van de interactie leerkracht – leerlingen; ook 

dit gemiddelde ligt iets lager dan 2021 (91,5%) 
▪ De grootste groep leerlingen waardeert de sfeer in de klas en de interactie leerkracht – leerling 

zeer hoog. 
▪  

Waar de school vindt dat we meer aandacht aan mogen besteden: 
▪ 78,2% heeft geen problemen met de kwaliteit van de onderlinge leerlingenrelaties ;dat is net 

onder de schoolnorm van 80%. Deze score is ook lager dan de score in november 2021 (79,7) 
▪ In de groepen 6a en 7a spelen gedragsproblemen. Dit uit zich met name bij de scores 

onderlinge leerlingrelaties en sfeer in de groep. 
▪ De scores zijn iets afgenomen t.o.v. november 2021. Enkele individuele 

gedragsproblematieken in 2 groepen spelen hier een rol. 
▪ Om de kwaliteit van de onderlinge leerlingrelaties en sfeer in de klas in groep 7a te 

verbeteren hebben we één leerkracht fulltime voor de groep geplaatst. alert op blijven in 
groep 8 schooljaar 2020-21. 

▪ Herhalingstraining Kanjertraining voor leerkrachten bij wie de kanjerlicentie verloopt. 
 
Actiepunten:  

▪ Structurele aandacht voor groepsvorming bij aanvang van het schooljaar 
▪ Structurele inzet van de Kanjertraining gericht op onderlinge relaties. 
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Resultaten 
Tussenresultaten  

Taalverzorging 
 

Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

Grenswaarde 8 24 40 56 60 70 

Norm 10 25 41 54 63 73 

Resultaat 10 28 42 59 69 72 

 

Technisch 
lezen 

Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

Grenswaarde 8 24 40 56 60 70 

Norm  10 24 39 54 - - 

Resultaat 10 30 48 59 59 62 

 

Lezen 
 

Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

Grenswaarde 8 24 40 56 60 70 

Norm  24 41 61 71 82 

Resultaat  26 40 64 74 82 

 

Rekenen 
 

Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

Grenswaarde 8 24 40 56 60 70 

Norm 9 24 40 52 63 73 

Resultaat 9 24 39 55 65 70 

 
Waar de school tevreden over is: 

▪ Spelling scoort hoog, de groep 4, 5, 6 en 7 scoren zowel boven de grenswaarde als de 
schoolnorm. Groep 8 scoort boven de grenswaarde, net onder de schoolnorm. 

▪ Technisch lezen scoort goed, de groepen 4, 5 en 6 scoren zowel boven de grenswaarde als 
de schoolnorm. Groep 4 en 8 zitten net op de grenswaarde. 

▪ Begrijpend lezen scoort heel hoog, de groep 4-6-7 scoren significant boven zowel de 
grenswaarde als de schoolnorm, groep 8 scoort boven de schoolnorm, groep 5 zit op de 
grenswaarde. 

▪ De professionalisering van het team en de structurele inzet van Nieuwsbegrip heeft 
zichtbaar effect. 

▪ Bij rekenen scoort alleen groep 7 boven  groep 3-4 scoort conform de norm, groep scoort  
conform de grenswaarde, maar net onder de norm. 

▪ Het digitale programma is kindvriendelijk en duidelijk voor leerlingen en maakt inhalen van 
toetsen makkelijker. 
 
Waar de school vindt dat we meer aandacht aan mogen besteden: 

▪ Groep 8 scoort bij spelling boven de grenswaarde, net onder de schoolnorm.  
▪ Groep 8a en 8b scoren op rekenen ver beneden de norm, 8c trekt met een hoge score het 

gemiddelde omhoog. Hier ligt een aandachtspunt. 
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▪ Extra aandacht voor de domeinen Verhoudingen en Meten en Meetkunde.  
▪ Grote verschillen in de groepen 4: de A klas scoort lager, de B klas uitzonderlijk hoog. 
▪ Aanbod en afstemming voor de leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. 
▪ Gezamenlijk gebruik van de laptops. Vooral voor groep 7 gaat er veel lestijd verloren, 

doordat ze de laptop aan groep 4 moeten uitlenen.  
▪ De score van de IEP is voor het grootste gedeelte van de kinderen naar verwachting 

gemaakt. Op een paar kinderen na die hoger of lager hebben gescoord dan vooraf was 
verwacht.  

▪ Aandacht voor de goede scores van zwakkere leerlingen, in combinatie met de 
Snappetresultaten. 

▪ Bij groep 4-5-6 is niet doorgetoetst, met name op het gebied van begrijpend lezen en 
rekenen (groep 6), waardoor er een vertekend beeld kan zijn ontstaan. 
 
Actiepunten:  

▪ Structurele aandacht voor automatiseren in groep 2-4 
▪ Structurele inzet van Met Sprongen Vooruit in alle groepen 
▪ Structurele inzet van het rekenmuurtje vanaf groep 3. 
▪ Extra interventies rekenen groep 6, met name op de verlengde instructiegroep. 
▪ Extra ondersteuning bij het technisch lezen groep 3-4 
▪ Het aanbod afstemmen op IEP-resultaten in combinatie met de resultaten en grafieken van 

Snappet 
▪ Een jaargroep bekijken als één groep en niet als twee/drie losse groepen. Samen analyseren, 

kijken waar winst te behalen valt, hoe je alle kinderen het beste kunt begeleiden op niveau 
en hoe je dit samen (als één jaargroep) kunt aanpakken.  

▪ Doorgaande lijn m.b.t. het analyseformulier IEP 
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Resultaten 
IEP-resultaten juni 2022 

Dwarsdoorsnede Taalverzorging 

 

 Boven de norm, 
bovengemiddelde 

groei 

Boven de norm, 
Ondergemiddelde 

groei 

Onder de norm, 
bovengemiddelde 

groei 

Onder de norm, 
ondergemiddelde 

groei 

Groep 3 74% 4% 4% 13% 

Groep 4 51% 24% 2% 24% 

Groep 5 54% 25% 6% 13% 

Groep 6 72% 10% 4% 36% 

Groep 7 34% 42% 4% 19% 

Groep 8 Zie eindresultaten groep 8 

 

Dwarsdoorsnede Technisch Lezen 
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 Boven de norm, 
bovengemiddelde 

groei 

Boven de norm, 
Ondergemiddelde 

groei 

Onder de norm, 
bovengemiddelde 

groei 

Onder de norm, 
ondergemiddelde 

groei 

Groep 3 47% 4% 15% 29% 

Groep 4 32% 29% 5% 33% 

Groep 5 30% 47% 13% 9% 

Groep 6 1% 53% 1% 42% 

Groep 7  

Groep 8 Zie eindresultaten groep 8 

 

Dwarsdoorsnede Lezen 

 

 

 Boven de norm, 
bovengemiddelde 

groei 

Boven de norm, 
Ondergemiddelde 

groei 

Onder de norm, 
bovengemiddelde 

groei 

Onder de norm, 
ondergemiddelde 

groei 

Groep 3 49% 38% 2% 11% 

Groep 4 38% 17% 17% 25% 

Groep 5 44% 25% 7% 21% 

Groep 6 24% 36% 11% 29% 

Groep 7 24% 37% 13% 26% 

Groep 8 Zie eindresultaten groep 8 
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Dwarsdoorsnede Rekenen 

 

 

 Boven de norm, 
bovengemiddelde 

groei 

Boven de norm, 
Ondergemiddelde 

groei 

Onder de norm, 
bovengemiddelde 

groei 

Onder de norm, 
ondergemiddelde 

groei 

Groep 3 51% 23% 3% 20% 

Groep 4 62% 10% 3% 25% 

Groep 5 55% 8% 21% 13% 

Groep 6 43% 17% 3% 33% 

Groep 7 42% 19% 21% 16% 

Groep 8 Zie eindresultaten groep 8 

 

*Schoolnorm = 60% groei 
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Trendanalyse 

Taalverzorging 
 

Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8  

DL* 10 20 30 40 50 57  

Ontwikkelscore 18 34 50 59 69 78  

Norm* 17 33 49 59 68 76  

Resultaat 19 35 53 64 73 85  

 

Technisch 
lezen 

Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

DL 10 20 30 40 50 57 

Ontwikkelscore 17 33 49 64 - - 

Norm  17 32 47 63 - - 

Resultaat 19 36 54 62 60 62 

 

Lezen 
 

Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

DL  20 30 40 50 57 

Ontwikkelscore  33 50 66 78 85 

Norm  32 49 66 77 85 

Resultaat  34 48 70 79 85 

 

Rekenen 
 

Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

DL 10 20 50 60 50 57 

Ontwikkelscore 17 33 48 58 69 79 

Norm 16 32 48 58 68 77 

Resultaat 17 33 47 62 74 78 

 
*DL = Didactische Leeftijd = maanden onderwijs 
* Norm = conform schoolweging 
 
Boven de norm, bovengemiddelde groei 
Boven de norm, ondergemiddelde groei 
Onder de norm, bovengemiddelde groei 
Onder de norm, ondergemiddelde groei 
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Waar de school tevreden over is: 
▪ Groep 3 scoort op Taalbevordering (waaronder spelling) >70% (79%) bovengemiddeld, met 

een bovengemiddelde groei;  
▪ Groep 4, 5 en 7 scoren bovengemiddeld op Taalverzorging. Groep 4b scoort zelfs 90% 

bovengemiddeld; 
▪ De groepen 4 scoren ruim >70% boven de norm op begrijpend lezen; 
▪ Groep 6c scoort zelfs 91% boven de norm op begrijpend lezen, waarvan 39% een 

ondergemiddelde groei laat zien. 
▪ De professionalisering van het team en de structurele inzet van Nieuwsbegrip heeft 

zichtbaar effect: ruim boven de norm, gemiddelde groei kan beter. 
▪ Groep 4 scoort prima boven de norm, groep 4b scoort zelfs 95% boven de norm. 
▪ Bij rekenen scoort groep 6-7 gemiddeld 60% boven de norm, de groei is ondergemiddeld. 
▪ alleen groep 7 boven  groep 3-4 scoort conform de norm (boven de 80%), groep 3a laat 

echter een lagere score zien (56% boven de norm).Deze groep heeft met het overlijden van 
de leerkracht en veel wisselende leerkrachten te maken gehad. 

▪ Het digitale programma IEP is kindvriendelijk en duidelijk voor leerlingen en maakt inhalen 
van toetsen makkelijker. 
 
Waar de school vindt dat we meer aandacht aan mogen besteden: 

▪ 76% van de leerlingen van groep 7 scoort op Taalverzorging bovengemiddeld, zij laten echter 
ondergemiddelde groei zien (43%); 52% scoort onder de norm en laat ondergemiddelde 
groei zien. 

▪ Groep 6a scoort slechts 48% bovengemiddeld op Taalverzorging, waarvan 8 % een 
ondergemiddelde groei laat zien. Deze groep heeft veel met gedragsproblematieken te 
maken gehad. Hier ligt een aandachtspunt. 

▪ Ook groep 7a scoort laag op Taalverzorging: 63 %, waarvan 36 % ondergemiddelde groei laat 
zien. Ook deze groep heeft met gedragsproblematieken te maken gehad. Hier ligt een 
aandachtspunt. 

▪ 51% groep 3 scoort boven de norm met Technisch lezen, dit is aan de lage kant. Groep 3c 
trekt het gemiddelde met een score van 86% boven de norm omhoog. 

▪ Ook de leesresultaten in groep 4-5-6 vallen laag uit: ze scoren wel ruim 60-70% boven de 
norm, maar met name de gemiddelde groei is laag:  

▪ Grote verschillen in de groepen 4: de A klas scoort lager, de B klas uitzonderlijk hoog. 
▪ Aanbod en afstemming voor de leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. 
▪ Tussen de 40-45% van de groepen 5-7 scoren bovengemiddeld op begrijpend lezen. 
▪ De groepen 5 hebben bij begrijpend lezen niet doorgetoetst, vandaar geen helder beeld over 

de groei van de leerlingen. 
▪ 25% Van de groepen 4-7 scoort onder de norm en laat eveneens een ondergemiddelde groei 

zien op rekenen. 
▪ Groep 6 scoort met rekenen gemiddeld <30% onder de norm. Hier ligt een aandachtspunt. 

Groep 6a scoort zelfs maar 41% boven de norm; groep 7c 50% boven de norm, waarvan 
slechts 23% ook een bovengemiddelde groei laat zien. 

▪ Bij de groepen 7 is niet de juiste toets klaargezet (bij kinderen die vorige toetsafname het 
hoogste referentieniveau hebben behaald op die toets), waardoor leerlingen minder groei 
hebben kunnen laten zien. Dit geldt voor alle toetsen. 
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Actiepunten:  
▪ Structurele aandacht voor automatiseren in alle groepen. 
▪ Structurele inzet van Met Sprongen Vooruit in alle groepen 
▪ Structurele inzet van het rekenmuurtje vanaf groep 3. 
▪ Extra interventies rekenen groep 6 en 7.  
▪ Verkennen van mogelijkheden voor passende interventies (groepsdoorbrekend rekenen). 
▪ Afspraken maken over een doorgaande lijn in spellingsdidactiek (de wijze hoe 

spellingscategorieën worden aangeboden, met name in de groepen 3-4-5).  
▪ Extra ondersteuning bij het technisch lezen groep 3-4 
▪ Structurele inzet van Connect Lezen. 
▪ Extra aandacht voor de groepen 7a en 8a, waar schooljaar 2021-22 gedragsproblematieken 

belemmerend op de resultaten hebben gewerkt. 
▪ Het aanbod afstemmen op IEP-resultaten in combinatie met de resultaten en grafieken van Snappet. 
▪ Extra afname IEP in groep 8 bij leerlingen die niet de juiste toets aangeboden hebben gekregen juni 

2022, in de week voor de herfstvakantie (herfstsignalering) 
▪ Doorgaande lijn m.b.t. het analyseformulier IEP. 

o Beschrijving groepsinterventies en interventies op individueel niveau 
o Beschrijving van interventies die eerste periode schooljaar 2022-23 nodig zijn (eerste 

halve jaar) 
o Wanneer er sprake is van een arrangement wordt in het analyseformulier verwezen 

naar het OPP in Esis. 
o In het OPP worden de bevorderende en belemmerende factoren en de 

onderwijsbehoeften beschreven. 
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Eindtoets groep 8 
 

De Duinsprong brengt m.b.v. de IEP-Eindtoet de resultaten van groep 8 in beeld. 
De uitslagen zijn passend bij de verwachtingen die wij per leerling tijdens de schooladviezen hadden 
uitgesproken. Enkele schooladviezen hebben we n.a.v. deze uitslag heroverwogen.  
 

Schooljaar  Schoolscore Landelijk gemiddelde 

2018-2019 82,0 78,7 

2019-2020 Geen afname Geen afname 

2020-2021 84,4 79,7 

2021-2022 82,2 80,0 

 

 Score <1F 1F 2F 

Taalverzorging 85 0 78 58 

Lezen 85 2 76 63 

Rekenen 78 5 73 35 

 
Met name Taalverzorging (een score van 85) en lezen (ook een score van 85) scoren hoog.  
 
Schoolnormen- en normen 2022/2023 
 

 
Het niveau van de leerlingen wordt aangegeven in referentieniveaus. 1F is het Fundamentele 
niveau en richt zich op de basale kennis en vaardigheden van het kind. Dit is het niveau dat 
elk kind op de basisschool minimaal moet beheersen. 2F gaat een stapje verder en richt zich 
op een wat abstracter en ingewikkelder niveau.  Ons doel is doel is ook dat zoveel mogelijk 
kinderen het streefniveau behalen: 2F voor taal (lezen en taalverzorging) en 1S voor rekenen 
(ontwikkelscore 80). Dit is passend bij een uitstroomniveau voor vmbo-tl, havo en vwo. 
Van onze leerlingen scoort 96% boven 1F niveau, 67% boven 2F. Beide scores liggen hoger dan 
de door ons gestelde schoolnormen – en ambities. 
Trots op deze mooie resultaten! 
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Schooladviezen groep 8 schooljaar 2021-2022 
 
  VMBO B VMBO B/K VMBO K VMBO K/T VMBO T VMBO T/H HAVO H/VWO VWO 

8a (24) 0 1 4 3 1 4 6 2 3 

8b (28) 2 1 1 3 5 4 2 3 7 

8c (26) 2 1 1 2 4 2 5 4 5 

totaal 4 3 6 8 10 10 13 9 15 

 

Trendanalyse schooladviezen 
  VMBO B VMBO B/K VMBO K VMBO K/T VMBO T VMBO T/H HAVO H/VWO VWO 

2018-19 1% 4% 4% 13% 6% 14% 13% 9% 10% 

2019-20 0% 2% 6% 14% 14% 14% 9% 13% 17% 

2020-21  2% 2% 8% 5% 14% 3% 16% 9% 9% 

2021-22 5% 4% 8% 10% 13% 13% 17% 11% 19% 

 
 

 
 
Toelichting op gegeven adviezen 
47 % van de schoolverlaters heeft schooljaar 2021-2022 een HAVO-advies of hoger 

gekregen.  Dit ligt boven het landelijke niveau (36%); VMBO-adviezen (53%) ligt boven het 

landelijk gemiddelde (62%). Met vergelijkbare scholen scoren we bovengemiddeld. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

VMBO B

VMBO B/K

VMBO K

VMBO K/T

VMBO T

VMBO T/H

HAVO

H/VWO

VWO

Schooladviezen schooljaar 2021-2022

5%4%8%
10%

13%
13%17%

11%

19%

schooladviezen schooljaar 2021-2022

VMBO B VMBO B/K VMBO K VMBO K/T VMBO T

VMBO T/H HAVO H/VWO VWO



 
31 

Uitstroomgegevens VO schooljaar 2021-2022 
Uitstroomgegevens 
 

d'Oultremontcollege Overlaat Walewyck Mollercollege Prinsentuin Anders* 

49 17 2 3 3 3 

64% 22% 2% 4% 4% 4% 
*= Ruiven, Graaf Engelbrechtcollege en TBL 

 

 

Waar de school tevreden over is: 
▪ 47% van de schoolverlaters heeft schooljaar 2019-2020 een HAVO-advies of hoger gekregen. Hier zijn 

we trots op, gezien de schoolsluiting in januari 2021 en 2022. 
▪ De schooladviezen zijn conform verwachtingen. 
▪ Uitstroom naar VO- scholen is conform wensen ouders. 
▪ Protocol m.b.t. schooladviezen. 

 
Waar de school vindt dat we meer aandacht aan mogen besteden: 

▪ Het niveau en daardoor de schooladviezen variëren per groep.  
▪ IEP-scores zijn hoger dan de schooladviezen. Heroverwegingen niet alleen baseren op de eindtoets. 
▪ Rekenresultaten vallen lager uit. 

 
Actiepunten:  

▪ Het borgen van de hoge scores op HAVO / VWO-niveau. 
▪ Aandacht voor rekenen: automatiseren, rekenmuurtje (Bareka) 
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