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1 Inleiding

1.1 Inleiding

Onze school moet en wil kwaliteit leveren; wij willen een goede school zijn. Daarom is het nodig om jaarlijks zicht te
krijgen op de meest belangrijke kwaliteitsaspecten van onze school. Deze schoolrapportage laat zien wat er goed
gaat, wat er nog niet goed gaat, wat er beter kan en wat er beter moet met betrekking tot:

de basiskwaliteit van onze school (inspectie-eisen)
de eigen kwaliteit van onze school (eigen ambities)
de eind- en tussenresultaten
de leerlingen en de medewerkers in algemene zin
de bekwaamheid en de scholing van de medewerkers

Ons schoolrapport geeft de kengetallen per onderdeel, een analyse van de gegevens en de aandachtspunten voor
onze school.

Voor de lezer van deze rapportage is het belangrijk om zich te realiseren dat we bij analyses niet volledig beleid
kunnen vormen op groepsgemiddelden. We kijken naar de resultaten van individuele leerlingen en hebben
leerlingnormen/ambities geformuleerd.

Kortom; gemiddelden kunnen vertekend beeld geven. 

1.2 Terugblik

Voor u ligt het schooljaarverslag 2020-2021 van onze school.
Het schooljaarverslag maakt deel uit van de kwaliteitscyclus: Schoolplan - Schooljaarplan - Schooljaarverslag. 
Voor aanvullende informatie verwijzen we naar het schoolplan, het schooljaarplan en de schoolgids. U kunt deze
documenten vinden op de website www.derank.vcpong.nl
Het schooljaarverslag is bedoeld als korte interne verantwoording. Het is voor ouders, team en directie een terugblik
op het afgelopen schooljaar: het vaststellen van behaalde resultaten als opmaat voor het formuleren van de
beleidsvoornemens voor het nieuwe schooljaar in het schooljaarplan. Tevens is dit document een verantwoording
naar externen: het schoolbestuur, de ouders (website) en de inspectie.
Het verslag geeft een algemene terugblik op het afgelopen schooljaar. Wat hebben we met elkaar beleefd en gedaan.
Waren er nog speciale zaken die een rol speelden bij de ontwikkeling van ons onderwijs en bij het functioneren van
het team.
We evalueren onze inhoudelijke plannen van het afgelopen schooljaar: zorg voor kwaliteit, onderwijs en leren, zorg en
begeleiding en beleid en organisatie.
We komen kort terug op de bevindingen van de inspectie en verwijzen u daarnaast naar het verslag dat gepubliceerd
staat op de website van de Onderwijsinspectie.
We geven informatie over het aantal leerlingen op de school. Ook de opbrengsten worden nader belicht door het
aangeven van de uitstroom en de verder algemeen behaalde opbrengsten.
De ouderbetrokkenheid kunt u o.a. lezen in de jaarverslagen van de ouderraad en de medezeggenschapsraad.
Dit verslag bevat de beleidsvoornemens voor het nieuwe schooljaar 2021 – 2022 en ter afsluiting een slotwoord.
Mathilde Lievers - Wolfard
Directie CBS De Rank
Warffum
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2 Basiskwaliteit

2.1 Inleiding

De kwaliteit die onze school wettelijk moet leveren noemen we ‘basiskwaliteit’. De Inspectie van het Onderwijs heeft
de basiskwaliteit beschreven in haar Onderzoekskader 2017 (versie 01-08-2019). De basiskwaliteit is weergegeven in
een waarderingskader dat bestaat uit vier kwaliteitsgebieden en veertien standaarden. Onze school meet jaarlijks de
basiskwaliteit dit doen wij door 2x per jaar de opbrengsten te analyseren. In oktober 2020 kreeg de school van de
onderwijsinspectie tijdens een themaonderzoek terug dat zij voldeed aan de basiskwaliteit en de inspectie sprak
complimenten uit over de kwaliteitszorg, het onderwijsconcept, het betrekken van leerlingen bij de schoolontwikkeling.
In januari 2021 kreeg de school van onderwijsinspectie terug dat ze een voorbeeld was van "good practice". De
school werkte mee aan een themaonderzoek Afstandsonderwijs. De inspectie volgde de digitale lessen/instructies
aan de leerlingen, groepjes leerlingen en individuele leerlingen. De kwaliteitszorg en monitoring getuigde van good
practice.

2.2 Basiskwaliteit

Analyse en conclusies

Zie hiervoor de Quickscan in de schoolrapportage.

De Basiskwaliteit is op orde, zie hiervoor de resultaten van de school.

Aandachtspunt Prioriteit

De inspectie heeft ons bewust van het feit hoe belangrijk het is om onze leerlingen te
betrekken bij de schooltontwikkeling. Wat op ons leerkrachten bord staat, ls goed om terug
te laten komen in leerlingdoelen op hun bord in de klas

gemiddeld

Bijlagen

1. Onderzoeksonderwerpen onderwijsinspectie oktober 2020
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Gegevens afkomstig uit schoolplan 2019-2023

3 Eigen kwaliteit

3.1 Inleiding

Onze school heeft in het schoolplan onder meer de eigen kwaliteitsaspecten beschreven. Het gaat daarbij om de
zogenaamde toegevoegde waarde. Eigen kwaliteitsaspecten (willen) reiken verder dan de basiskwaliteit (moeten). Ze
zijn te verdelen in twee typen: eigen kwaliteit die de scholen al hebben gerealiseerd (parels en sterren) en eigen
kwaliteit, eigen ambities die de scholen willen gaan realiseren (verbeterdoelen in schooljaarplan 2021-2022). In deze
schoolrapportage staan de parels van onze school. Het gaat daarbij dus om gerealiseerde eigen kwaliteit die de
basiskwaliteit ontstijgt. Onze school krijgt van de leerlingen een 9,2 en van ouders een 8,1 en het team geeft de
school een goed! Een extern auditteam geeft de school een goed. Wij zijn trots op ons onderwijs concept. Wij geloven
en zien dat dit concept werkt. Kinderen zijn eigenaar van hun onderwijsleerproces, ze kunnen samenwerken. Ze zijn
nieuwsgierig en willen graag leren. We zijn trots op wat onze leerlingen met al hun verschillende talenten kunnen. Ze
durven te stralen!

Dit komt omdat we:

gericht werken aan opbrengsten / prestaties 
gericht de focus hebben op ons pedagogisch en didactisch handelen 
gericht zijn op tevredenheid / afstemming van ouders/ kinderen en school

3.2 Parels

Parel

Op onze school wordt er thematisch gewerkt en leerlingen geven aan geboeid te zijn

Op onze school hoor je bij de groep en word je gezien als individu. Ons onderwijs is daarop afgestemd.

Onze school is een leesschool en dat is te zien in de resultaten.

Onze school werkt gericht aan het ontwikkelingen van executieve functies (groeitoren)

Op onze school praten we MET kinderen en hebben kinderen keuze.

Op onze school geven we les in Kunstzinnige oriëntatie Het Kunstkabinet

Op onze school kun je naar de Torenklas als je naast je schoolprogramma meer uitdaging nodig hebt.

Op onze school besteden we gericht aandacht aan ICT

Op onze school werken samen met ouders en kinderen in een sterke driehoek.

Onze school heeft duidelijke kenmerken van een Jenaplanschool en een Daltonschool. Ons eigen concept!

Op onze school is sprake van een goed pedagogisch klimaat

Op onze school heeft elk kind vanaf groep 4 een eigen device en kan adaptief leren.

Analyse en conclusies

Dit zijn onze parels en deze zijn nog steeds glimmend op onze school.
Om het glimmend te houden, hebben we de parels planmatig weggezet in ons aanbod.
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Open data van de Inspectie van het Onderwijs berekent door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

4 Eindresultaten

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk beschrijven we de eindresultaten van onze school (groep 8) over een periode van drie jaar. Onze
school gebruikt de centrale eindtoets (Cito). De Inspectie van het Onderwijs heeft bij alle typen eindtoetsen een
ondergrens vastgesteld op basis van het gewicht van de school. Deze ondergrens functioneert als een norm. Een
groene score van de school is een score boven de ondergrens (zie tabel) en een rode score is een score onder de
ondergrens (zie tabel). De ondergrenzen worden gepubliceerd in de Regeling Leerresultaten PO. Niet alleen de
eindscore is van belang, ook moeten voldoende leerlingen het referentieniveau 1F, dan wel 1S/2F behalen. Voor 1F
hanteren we vooralsnog de norm 95%, voor 2F/1S kijken we heel gericht naar het individuele kind.

De 5 leerlingen in een groep maken dat een betrouwbaar en goed onderbouwd groepsgemiddelde lastig is te geven. 
We werken met niveauwaarden en volgen de leerlingen nauwgezet vanaf groep 6. Ligt de individuele leerling op
koers? De daarbij passende analyse vragen worden gesteld en waar nodig verder uitgewerkt.

4.2 Schoolweging

Schooljaar Schoolweging Categorie Spreiding Gem. schoolweging Gem. categorie

3 schooljaren 3 schooljaren

2020 / 2021 27,93 27-28 6,07 28,04 
18/19 - 20/21

28-29 
18/19 - 20/21

2019 / 2020 28,46 28-29 6,03

2018 / 2019 27,73 27-28 5,08

Analyse en conclusies

In deze paragraaf geven we allereerst per schooljaar (!) de schoolweging, de categorie (de
schoolwegingscategorie) en het spreidingsgetal van de school. Dat kan voor de school interessant zijn, met name
als de categorie en/of het spreidingsgetal verandert. Wat betekent dan (bijvoorbeeld) een hogere categorie, of
een lagere spreiding?

De Inspectie van het Onderwijs richt zich op de gemiddelde schoolweging over de laatste drie jaar. Daarom
geven we in deze paragraaf ook de gemiddelde schoolweging (over de laatste drie jaar) en de gemiddelde
categorie (over de laatste drie jaar)

4.3 Schoolweging/spreiding
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 Schoolweging en spreiding 2020 / 2021

De mogelijkheden op basis van de Schoolweging en de Spreiding
S P R E I D I N G

⇦ Homogene groep 
minimaal differentiëren

Heterogene groep ⇨ 
maximaal differentiëren

zeer klein [3-4] klein [4-5] gemiddeld [5-7] groot [7-8] zeer groot [8-9]

S 
C 
H 
O 
O 
L 
W 
E 
G 
I 
N 
G

⇧ 
Voorspelt 

hoge 
resultaten

zeer
laag

[20-23]

laag
[23-27]

gemiddeld
[27-33]

27,9 
6,1

Voorspelt 
lage 

resultaten 
⇩

hoog
[33-37]

zeer
hoog

[37-40]

Analyse en conclusies

De schoolweging ( wordt bepaald door het CBS) loopt van (circa) 20 tot (circa) 40. Een score dichtbij de 20 is een
lage schoolweging. Een lage schoolweging voorspelt (gemiddeld) hoge eindresultaten, en er is (gemiddeld)
sprake van (veel) stimulerende factoren. Een hoge schoolweging voorspelt (gemiddeld) lage eindresultaten, en er
is (gemiddeld) sprake van (veel) belemmerende factoren.

Het spreidingsgetal (CBS) loopt van (circa) 3 tot (circa) 9. Hoe lager het spreidingsgetal, hoe minder verschillen
tussen de leerlingen, gelet op de schoolweging. Er is sprake van homogeniteit. Hoe hoger het spreidingsgetal,
hoe groter de verschillen tussen de leerlingen. Er is sprake van heterogeniteit.

Bijvoorbeeld: scholen met een hoge schoolweging (voorspelt gemiddeld lagere resultaten) en een laag
spreidingsgetal, hebben te maken met een homogene(re) groep leerlingen. Dat heeft o.a. consequenties voor
hun didactische aanpak en hun extra ondersteuning.

4.4 Eindresultaten
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Gegevens afkomstig van ParnasSys Ultimview  boven de ondergrens  onder de ondergrens

'18-'19 '19-'20 '20-'21

Schoolweging (gem. 3 schooljaren) 28,6 28,4 28

Schoolwegingscategorie 28-29 28-29 28-29

Eindtoets IEP Eindtoets
(t/m 2019)

IEP Eindtoets
(t/m 2019)

Aantal leerlingen 2 / 2 0 / 0 5 / 5

Score 88 0 82,8

Percentage ten minste 1F

1F Lezen 100% - 100%

1F Taalverzorging 100% - 100%

1F Rekenen 100% - 100%

Percentage 1S/2F

2F Lezen 100% - 80%

2F Taalverzorging 50% - 60%

1S Rekenen 100% - 40%

Percentage behaalde referentieniveaus

1F - gem. van 3 jaar 97,6% 94,4% 97%

1S/2F - gem. van 3 jaar 64,3% 72,2% 66,7%

4.5 Referentieniveaus
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 boven de signaleringswaarde  onder de signaleringswaarde

Schooljaar Categorie Landelijk gemiddelde Signaleringswaarden
Behaalde

referentieniveaus % ≥ TL/Havo

1F 1S/2F 1F 1S/2F 1F 1S/2F advies

gem. 3 jaar gem. 3 jaar gem. 3 jaar

2018 / 2019 28-29 96,5% 62% 85% 50,6% 97,6% 64,3% 33%

2019 / 2020 28-29 96,5% 62% 85% 50,6% 94,4% 72,2% 75%

2020 / 2021 28-29 96,5% 62% 85% 50,6% 97% 66,7% 50%

Vergelijking 2020 / 2021
Omschrijving 05UG Vergelijkingsgroep Verschil

Schoolweging (CBS) 27,9 gemiddeld [27-33]

Spreiding (CBS) 6,1 gemiddeld [5-7]

1F - gem. van 3 jaar 97% 94% 3%

1S/2F - gem. van 3 jaar 66,7% 59% +7,7%

Aantal scholen in de benchmark 1003

Schoolwegingscategorie 27-28

1F - landelijk gemiddelde 97% 96,7% +0,3%

1S/2F - landelijk gemiddelde 66,7% 62,8% +3,9%

Referentieniveau 1F per jaar
Schooljaar LL 1F Lezen 1F Taalverzorging 1F Rekenen 1F

2018 / 2019 2 100% 100% 100% 100%

2019 / 2020 0 - - - -

2020 / 2021 5 100% 100% 100% 100%

Referentieniveau 1S/2F per jaar

Schooljaar LL 2F Lezen 2F Taalverzorging 1S Rekenen 1S/2F
% ≥ TL/Havo

advies

2018 / 2019 2 100% 50% 100% 83,3% 33%

2019 / 2020 0 - - - - 75%

2020 / 2021 5 80% 60% 40% 60% 50%

4.6 Referentieniveaus / schoolnormen

In deze paragraaf staan per schooljaar de schoolcategorie, de signaleringswaarde (ondergrens) en de schoolnormen
(ambities). De schoolnormen worden opgehaald uit de module Analyse Referentieniveaus (zie Mijn Schoolplan –
Documenten). Dus daar moeten ze worden vastgesteld. Voor de kleurstelling bij de behaalde referentieniveaus wordt
primair uitgegaan van de eigen norm, en pas als de school daaronder scoort, wordt gekeken naar de
signaleringswaarde.

De tabel % > TL/havo laat zien hoeveel procent van de leerlingen dit advies kreeg. Er moet een zekere correlatie zijn
met het percentage voor het tweede referentieniveau (1S/2F). 

De tweede tabel geeft eerst de gemiddelde scores (drie jaar en drie vakken: lezen, taalverzorging en rekenen).
Daaronder worden de scores voor de vakken apart en in één jaar weergegeven. Met daarbij het landelijk gemiddelde.
Voor de school is het lastig om een schoolnorm te stellen. Er zitten soms 5 kinderen in een groep. Een
groepsgemiddelde geeft daarom soms ook een vertekend beeld. 
We volgen onze leerlingen en  gedurende het schooljaar maken ze 2 niet-methode gebonden toetsen van Cito. De
niveauwaarden vertellen of er sprake is van gelijk blijven (dit betekent op orde), daling (hoe zou dit komen), stijging
(hoe zou dit komen. Het uitstroomniveau is bepalend. Een kind is meer dan de score en wij kijken naar het totale kind
in de advisering. 
De ouder/verzorger en het kind nemen we mee in hoe we komen tot een schooladvies.
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 boven de schoolnorm  boven de signaleringswaarde  onder de signaleringswaarde

 boven de schoolnorm  boven de signaleringswaarde  onder de signaleringswaarde

Schooljaar Categorie Signaleringswaarden Schoolnormen
Behaalde

referentieniveaus % ≥ TL/Havo

1F 1S/2F 1F 1S/2F 1F 1S/2F advies

gem. 3 jaar gem. 3 jaar gem. 3 jaar

2018 / 2019 28-29 85% 50,6% 97,6% 64,3% 33%

2019 / 2020 28-29 85% 50,6% 94,4% 72,2% 75%

2020 / 2021 28-29 85% 50,6% 97% 66,7% 50%

Behaalde referentieniveaus 2020 / 2021
Categorie Signaleringswaarde Landelijk gemiddelde Schoolnorm Behaalde referentieniveau

1F (gem. 3 jaar) 28-29 85% 96,5% 97%

1S/2F (gem. 3 jaar) 28-29 50,6% 62% 66,7%

1F (2020 / 2021) 27-28 85% 96,7% 100%

Lezen 27-28 - 98,5% 100%

Taalverzorging 27-28 - 96,9% 100%

Rekenen 27-28 - 94,4% 100%

1S / 2F (2020 / 2021) 27-28 52,1% 62,8% 60%

Lezen 27-28 - 77% 80%

Taalverzorging 27-28 - 60,4% 60%

Rekenen 27-28 - 50,4% 40%
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115 138

138 162 182

182 203 214

214 227 239

239 251 260

260 274

 geen norm bepaald, gebruik landelijk gemiddelde  norm behaald  norm niet behaald  I  II  III  IV  V

5 Tussenresultaten

5.1 Inleiding

De ontwikkeling van de leerlingen wordt op onze school gevolgd met behulp van methodegebonden
(methodetoetsen) en methode-onafhankelijke toetsen (Cito). In deze schoolrapportage geven we inzicht in de
ontwikkeling van de groepen op basis van de volgende Cito-toetsen.

Rekenen en wiskunde (RW)
Begrijpend lezen (BL)
Technisch lezen (DMT)
Spelling (SPE)
Woordenschatonderwijs (WS)

Per toets geven we de uitslagen op M- en E-niveau (Midden en Eind), en op het E-niveau van het vorige jaar.
Daardoor wordt de progressie die een groep maakt beter zichtbaar. De tabel geeft de leerjaren (LJ), het aantal
leerlingen (LL), de gebruikte toetsversie (Versie), de gestelde normen (Norm), het gemiddelde niveau van de groep (I-
V), de gemiddelde vaardigheidsscore van de groep (VS) en de vaardigheidsgroei (VG). De tabellen die we gebruiken
kennen twee type normen: een norm voor de vaardigheidsscore en een norm voor de vaardigheidsgroei. 

De school is alle leerlingen individueel bij langs gegaan. 
De IB-er, de directie, de leerkrachten van de leerlingen hebben alles afzonderlijk van elkaar bekeken en met elkaar in
mei 2021 besproken. 
Bij de IB-er zijn de uitslagen per kind bekend. Veel leerlingen zijn in hun niveau gelijk gebleven. Er zijn ook leerlingen
die een niveau zijn gedaald of zelfs gestegen. Alle is in kaart gebracht. Interventies op leerling niveau of geclusterd
per groepje leerlingen worden toegepast. 
De leerkrachten volgen de ontwikkeling. 
4x per jaar is er overleg met de IB-er (waarvan 2x met de directie) 
Teambreed zijn er ook momenten waarop bijzonderheden en de voortgang worden besproken.

Bijlagen

1. Opbrengstrapportage M Cito na lockdown 2

5.2 Rekenen en Wiskunde

CITO Rekenen-Wiskunde - Totaal

E 19 / 20 M 20 / 21 E 20 / 21

LJ Versie Norm
I-
V VS LL Norm

I-
V VS VG Norm LL Norm I-V VS VG Norm

3 3.0 6 II 121 6 III 135,8 +14,8 (+23,4)

4 3.0 V 110 3 II 168,7 +58,7 (+26) 3 II 185,7 +17 (+19,7)

5 3.0 II 187,8 9 I 211,9 +24,1 (+20,1) 9 II 219,4 +7,5 (+11,1)

6 3.0 IV 209 5 IV 222 +13 (+14,2) 5 IV 235,2 +13,2 (+10,5)

7 3.0 IV 235,2 5 IV 249 +13,8 (+12,6) 5 III 258,4 +9,4 (+9,3)

8 3.0 III 258,8 5 III 273,4 +14,6 (+13,3)

5.3 Begrijpend lezen

CITO Begrijpend lezen - Totaal
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117

138

159

178

194

204

26

45 50

62 68

76 81

87

97
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CITO Begrijpend lezen - Totaal

B 20 / 21 M 20 / 21 E 20 / 21

LJ Versie LL Norm
I-
V VS VG Norm LL Norm

I-
V VS VG Norm LL Norm

I-
V VS VG Norm

3 3.0 6 III 117,3

4 3.0 3 - II 132,3 3 I 151,7

5 3.0 8 - I 171,9 +11,5 9 I 172,6

6 3.0 5 - I 177,4 +14,2 5 I 189,6

7 3.0 5 - I 195,2 +20,6 5 I 205,4

8 3.0 6 V 189 -7

5.4 Technisch lezen

CITO Drie-Minuten-Toets - Kaart 1+2

B 20 / 21 M 20 / 21 E 20 / 21

LJ Versie LL Norm
I-
V VS VG Norm LL Norm

I-
V VS VG Norm LL Norm

I-
V VS VG Norm

3 2018 6 - IV 16 6 - III 25,2 +9,2

CITO Drie-Minuten-Toets - Kaart 1+2+3

B 20 / 21 M 20 / 21 E 20 / 21

LJ Versie LL Norm
I-
V VS VG Norm LL Norm

I-
V VS VG Norm LL Norm

I-
V VS VG Norm

3 2018 6 IV 23,2

4 2018 3 V 40 +27,2 (+19,7) 3 V 45,3 +5,3 (+4,4)

5 2018 9 I 76,3 +15,6 (+11,3) 9 I 81,8 +5,5 (+5,9)

6 2018 5 V 70,8 +4,8 (+8,7) 1 V 76 +5,2 (+4,1)

7 2018 5 V 84,4 +4,2 (+6,2)

8 2018 1 - V 66 -21 5 I 98,4 +32,4 (+8)

CITO Drie-Minuten-Toets - Kaart 2+3

B 20 / 21 M 20 / 21 E 20 / 21

LJ Versie LL Norm
I-
V VS VG Norm LL Norm

I-
V VS VG Norm LL Norm

I-
V VS VG Norm

5 2018 1 - I 134 9 - I 83,9 -

50,1

6 2018 5 - V 70,4 +5,6 5 - V 77 +6,6

7 2018 5 - V 84,2 +3,8 5 - III 90,2 +6

8 2018 1 - V 67 -

20,2

5 - I 101 +34
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145 198

198 237 263

263 295 311

311 317 333

333 349 357

357 366

131 136

136 142

 geen norm bepaald, gebruik landelijk gemiddelde  norm behaald  norm niet behaald  I  II  III  IV  V

 geen norm bepaald, gebruik landelijk gemiddelde  norm behaald  norm niet behaald  I  II  III  IV  V

 geen norm bepaald, gebruik landelijk gemiddelde  norm behaald  norm niet behaald  I  II  III  IV  V

5.5 Spelling

CITO Spelling - Totaal

E 19 / 20 M 20 / 21 E 20 / 21

LJ Versie Norm
I-
V VS LL Norm

I-
V VS VG Norm LL Norm

I-
V VS VG Norm

3 3.0 6 I 174,7 6 II 210,5 +35,8 (+50,6)

4 3.0 V 170,5 3 I 257,3 +86,8 (+41,8) 3 II 267,7 +10,4 (+26,5)

5 3.0 I 295,6 9 I 340,4 +44,8 (+32,2) 9 I 350,9 +10,5 (+13,9)

6 3.0 I 325,6 5 III 319,4 -6,2 (+4,7) 5 I 349,6 +30,2 (+16,5)

7 3.0 V 314,2 5 III 347,2 +33 (+8,6) 5 III 358 +10,8 (+7,7)

8 3.0 IV 350,5 5 II 370,4 +19,9 (+9)

CITO Spelling Werkwoorden - Totaal

E 19 / 20 M 20 / 21 E 20 / 21

LJ Versie Norm
I-
V VS LL Norm I-V VS VG Norm LL Norm

I-
V VS VG Norm

7 3.0 5 IV 131,8 5 III 134,6 +2,8

8 3.0 III 137,8 5 II 151,4 +13,6
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Percentages berekend op basis van gegevens uit ParnasSys Ultimview  boven de norm  onder de norm

6 Tussenresultaten - Niveaugroepen

6.1 Inleiding

De ontwikkeling van de leerlingen wordt op onze school gevolgd met behulp van methodegebonden
(methodetoetsen) en methode-onafhankelijke toetsen (Cito). In deze schoolrapportage geven we inzicht in de
ontwikkeling van de groepen op basis van de volgende Cito-toetsen.

Rekenen en wiskunde (RW)
Begrijpend lezen (BL)
Technisch lezen (DMT)
Spelling (SPE)
Woordenschatonderwijs (WS)

6.2 Rekenen en Wiskunde

CITO Rekenen-Wiskunde

Percentage leerlingen dat voldoet aan de gestelde ambitie

Niveaugroep Toets Groepen Gem. Norm Totaal uitslagen

M/E 3 4 5 6 7 8
V 

≥ 20%
V + B 
≥ 60%

V + B + I 
≥ 90%

Verdiept
(I-A)

M 17% 33% 33% 0% 20% 20% 21% ≥ 20%
21%

67%

94%
E 0% 33% 11% 0% 20% 11% ≥ 20%

11%

Basis
(II-AB / III-BC)

M 50% 67% 44% 40% 40% 40% 45%

64%
E 67% 33% 56% 60% 40% 54%

93%
Intensief
(IV-CD / V-D)

M 33% 0% 22% 60% 0% 40% 27% ≤ 30%

E 17% 33% 33% 40% 20% 29% ≤ 30%

Zeer intensief
(V-E)

M 0% 0% 0% 0% 40% 0% 6% ≤ 10%

E 17% 0% 0% 0% 20% 7% ≤ 10%

6.3 Begrijpend lezen

CITO Begrijpend lezen

M 

M 

M E 

E 

E 
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Percentages berekend op basis van gegevens uit ParnasSys Ultimview  boven de norm  onder de norm

CITO Begrijpend lezen

Percentage leerlingen dat voldoet aan de gestelde ambitie

Niveaugroep Toets Groepen Gem. Norm Totaal uitslagen

M/E 3 4 5 6 7 8
V 

≥ 20%
V + B 
≥ 60%

V + B + I 
≥ 90%

Verdiept
(I-A)

M ≥ 20%

E 0% 67% 44% 40% 40% 36% ≥ 20%
36%

Basis
(II-AB / III-BC)

M

79%
E 67% 33% 33% 40% 40% 43%

96%
Intensief
(IV-CD / V-D)

M ≤ 30%

E 33% 0% 22% 0% 20% 18% ≤ 30%

Zeer intensief
(V-E)

M ≤ 10%

E 0% 0% 0% 20% 0% 4% ≤ 10%

6.4 Spelling

CITO Spelling

E 

E 

E 
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Percentages berekend op basis van gegevens uit ParnasSys Ultimview  boven de norm  onder de norm

CITO Spelling

Percentage leerlingen dat voldoet aan de gestelde ambitie

Niveaugroep Toets Groepen Gem. Norm Totaal uitslagen

M/E 3 4 5 6 7 8
V 

≥ 20%
V + B 
≥ 60%

V + B + I 
≥ 90%

Verdiept
(I-A)

M 17% 0% 67% 20% 20% 40% 33% ≥ 20%
33%

76%

94%
E 17% 0% 56% 20% 20% 29% ≥ 20%

29%

Basis
(II-AB / III-BC)

M 67% 100% 22% 40% 40% 20% 42%

79%
E 50% 67% 33% 60% 60% 50%

96%
Intensief
(IV-CD / V-D)

M 17% 0% 11% 40% 20% 20% 18% ≤ 30%

E 33% 33% 11% 20% 0% 18% ≤ 30%

Zeer intensief
(V-E)

M 0% 0% 0% 0% 20% 20% 6% ≤ 10%

E 0% 0% 0% 0% 20% 4% ≤ 10%

CITO Spelling Werkwoorden

Percentage leerlingen dat voldoet aan de gestelde ambitie

Niveaugroep Toets Groepen Gem. Norm Totaal uitslagen

M/E 7 8
V 

≥ 20%
V + B 
≥ 60%

V + B + I 
≥ 90%

Verdiept
(I-A)

M 0% 40% 20% ≥ 20%
20%

70%

100%
E 20% 20% ≥ 20%

20%

Basis
(II-AB / III-BC)

M 80% 20% 50%

60%
E 40% 40%

80%
Intensief
(IV-CD / V-D)

M 20% 40% 30% ≤ 30%

E 20% 20% ≤ 30%

Zeer intensief
(V-E)

M 0% 0% 0% ≤ 10%

E 20% 20% ≤ 10%

M 

M 

M E 

E 

E 

M 

M 

M E 

E 

E 
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Percentages berekend op basis van gegevens uit ParnasSys Ultimview  boven de norm  onder de norm

7 Veiligheid leerlingen

7.1 Inleiding

Het bestuur van de scholen is verplicht zorg te dragen voor veilige scholen. Sinds augustus 2015 is de Wet Veiligheid
op school van kracht die tot doel heeft pesten aan te pakken en de veiligheid voor leerlingen op school te vergroten.
De wet schrijft voor dat het bestuur moet zorgen voor veiligheidsbeleid. Scholen moeten beschikken over een
aanspreekpunt en een coördinator voor het pestbeleid en de beleving van de veiligheid en het welbevinden van de
leerlingen moet jaarlijks gemeten worden met een gevalideerd instrument.  
Onze school gebruikt hiervoor Zien. 
Leerlingen worden gevolgd in groep 1-8.

De uitkomsten worden gedeeld met ouders en leerlingen. 
Vanaf groep 5-8 vullen leerlingen zelf vragenlijsten in en deze worden geanalyseerd. Welbevinden en betrokkenheid
zijn belangrijke pijlers. 
De gegevens van de school worden jaarlijks automatisch uitgewisseld met de Onderwijsinspectie.

Het team bespreekt schoolbreed de uitkomsten en zoomt waar nodig in op individuele leerlingen.

Onze school rapport hier gezien AVG en kleine groepen niet de uitkomsten. 
De uitkomsten worden besproken met ouders/verzorgers, leerlingen en op hoofdlijnen met de MR

De school houdt groei, ontwikkeling, ingezette interventies etc. bij in Parnassys. 
Dit is ons leerlingvolgsysteem.
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Gegevens afkomstig van ParnasSys Ultimview

Gegevens afkomstig van ParnasSys Ultimview  2018 / 2019  2019 / 2020  2020 / 2021

8 Adviezen vervolgonderwijs

8.1 Inleiding

Ons onderwijs is erop gericht om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun maatschappelijk
functioneren en op het vervolgonderwijs. Aan het eind van de basisschoolperiode geeft onze school een VO-advies
aan de leerlingen en hun ouders/verzorgers. We beschikken over een adviesprocedure waardoor geborgd is, dat we
goed onderbouwde en passende adviezen geven aan de leerlingen en hun ouders/verzorgers. Naast een
adviesprocedure beschikken we over een procedure voor heroverweging: de ouders/verzorgers weten exact hoe de
advies- en de heroverwegingsprocedure ingericht zijn. We stellen systematisch vast of onze leerlingen in VO-3
conform advies zitten. We doen dit met behulp van de gegevens op Scholen op de Kaart. De plaats in VO-3 wordt
geanalyseerd in relatie tot de gegeven adviezen (norm 75 %) en daar waar nodig wordt ons beleid aangepast. 

8.2 Adviezen

Schooladviezen 2020 / 2021
advies aantal percentage

VMBO B 2 33,3%

VMBO K 1 16,7%

HAVO 1 16,7%

VWO 2 33,3%

Totaal aantal schooladvies 6

Totaal aantal bijstellingen 1

8.3 Adviezen per schooljaar

Advies 18 / 19 19 / 20 20 / 21

VMBO B 33,3% 33,3%

VMBO K 12,5% 16,7%

VMBO K/GT 12,5%

VMBO GT 33,3%

VMBO GT/HAVO 25%

HAVO 25% 16,7%

VWO 33,3% 25% 33,3%

Totaal aantal adviezen 3 (+3) 8 (+5) 6 (-2)

8.4 Vervolgsucces
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Gegevens afkomstig uit ParnasSys | Ultimview  norm behaald  norm niet behaald

Plaats in VO t.o.v. het schooladvies in 2017 / 2018
Het percentage leerlingen... VO leerjaar 3

Norm gelijk aan plaats in VO 75%

waarvan de plaats in het VO overeenkomt met het schooladvies 67%

dat hoger zit dan het gegeven schooladvies (te laag advies gegeven) 0%

dat lager zit dan het gegeven schooladvies (te hoog advies gegeven) 33%

Analyse en conclusies

De leerlingen van de school krijgen in groep 8 een VO-advies. Al vanaf 2018 (Analyse en waardering van
opbrengsten primair onderwijs) worden scholen geacht om te bepalen of de leerlingen naar verwachting
functioneren in het vervolgonderwijs. Concreet: zitten de leerlingen aan het begin van VO-3 conform het gegeven
basisschooladvies? De beslisregel van de inspectie luidt: het percentage leerlingen in het derde leerjaar
voortgezet onderwijs dat zonder vertraging op het geadviseerde niveau functioneert is voldoende (meer dan
75%). Is het percentage leerlingen dat lager zit dan het gegeven advies te hoog? Dan zou de school (eventueel
samen met de VO-school) kunnen analyseren hoe dat komt? En dat geldt idem voor een te hoog percentage bij
‘hoger dan het gegeven advies’. In de tabel staat [1] het percentage leerlingen waarvan de plaats in het VO
overeenkomt met het advies, [2] het percentage leerlingen dat hoger zit dan geadviseerd en daarna [3] het
percentage leerlingen dat lager zit dan het gegeven advies.

De leerlingenaantallen op onze school zijn klein.
Dat betekent dat een verschuiving van één leerling het beeld kan bepalen.
VO scholen koppelen naar ons terug dat wij de juiste adviezen geven.
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9 Uitvoering kwaliteitszorg

9.1 Inleiding

Onze school beschikt over een meerjarenplanning om gestalte te geven aan de kwaliteitszorg. In die planning staat
wanneer welke meting wordt uitgevoerd. Veel metingen worden centraal geregeld, maar een aantal metingen zetten
we zelf uit: de Quick Scan(s) en de Schooldiagnose(s). Via de Quick Scan meten we de eigen kwaliteit van onze
school. De schooldiagnose zetten we in als nul-meting voordat we een verbetertraject starten, als eindevaluatie na
een verbetertraject of als we twijfelen aan de kwaliteit van een thema. 

De school heeft dit schooljaar en en vorig schooljaar diverse kwaliteitskaarten ontwikkeld. Deze kaarten zijn
ontwikkeld voor goede kwaliteitsprocessen en heldere routings binnen de school. 

Bijlagen

1. Meldcode
2. Thuisonderwijs/Afstandsonderwijs
3. Zicht op Ontwikkeling
4. Kwaliteitszorg en ambitie
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Open onderwijsdata DUO  Laagste percentage  Hoogste percentage

10 Personeel

10.1 Inleiding

Personeel en terugblik

Na de zomervakantie zijn we op 17 augustus van start gegaan. In ons schoolteam zijn we dankbaar dat er niemand te
maken heeft gehad met langdurige ziekte. Een schooljaar waar de leerlingen werden begeleid door hun eigen
leerkrachten. Schooljaar 2020-2021 zijn er drie Stamgroepen; onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De
leerkrachten geven aan hoe ze zien dat de leerlingen betrokken zijn bij elkaar. De ingrediënten van de Jenaplan
kenmerken in ons onderwijsconcept versterken de ontwikkeling van onze leerlingen. Ze zijn jongste kind, middelste
kind en oudste kind. Elkaar ontmoeten in het gesprek, het werk, het spel en de viering maken dat ze extra betrokken
zijn bij elkaar en bij elkaar als school . De leerkrachten genieten van de groep en zien er veel uitdaging in. In het
basisonderwijs hebben we te maken met vele verschillende begeleidingsbehoeften van kinderen zowel op het gebied
van leren als omgaan met elkaar.

Tot de voorjaarsvakantie (herstart na tweede lockdown) begeleidden Alice Nanninga en Els Enter de Stamgroep
Onderbouw en in februari 2021 gaat groep 3 naar de Stamgroep Middenbouw. We volgen de groep en op grond van
onze bevindingen maken we keuzes. 

De Stamgroep Middenbouw heeft Elza Sikkema als vaste leerkracht en op maandag Els Enter. Deze groep heeft het
goed met elkaar en ontwikkelt zich mooi. Ze zijn voorbereid op de komst van groep 3. Ze zijn bijzonder gastvrij en
behulpzaam naar groep 3.

Er is ingezet op oefeningen, spelen en energizers gericht op relatie (elkaar leren kennen) en samenwerken. De juffen
genieten ook van deze combinatie kinderkarakters bij elkaar.

De Stamgroep Bovenbouw hebben Laura Zwerver en Laura de Jonge begeleid. De Laura’s worden ze genoemd en
zij genieten van de samenwerking met elkaar. Op donderdagmorgen gingen er veel leerlingen naar de Torenklas
(voorheen heette dit Plusklas), door de Corona werden de lessen digitaal gegeven door de meer en
hoogbegaafdheidsspecialist (leerkracht Torenklas).

10.2 Leeftijd medewerkers

Leeftijdsverdeling van de medewerkers op school 2020 / 2021
Omschrijving

Gemiddelde -

65 jaar en ouder 11%

55 - 65 jaar 22%

45 - 55 jaar 22%

35 - 45 jaar 33%

25 - 35 jaar 11%

15 - 25 jaar 0%
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Gegevens afkomstig van ParnasSys Ultimview

Gegevens afkomstig van ParnasSys Ultimview

11 Leerlingen

11.1 Inleiding

In de onderstaande tabel geven we inzicht in de leerlingenaantallen in de laatste jaren. Tussen boogjes staat steeds
de afname of toename van het leerlingenaantal.

11.2 Leerlingaantallen

Aantal leerlingen op school
Schooljaar Aantal

2017 / 2018 43 (-10)

2018 / 2019 39 (-4)

2019 / 2020 39 (0)

2020 / 2021 43 (+4)

11.3 Groepsgrootte

Gemiddelde groepsgrootte op school
Omschrijving '17-'18 '18-'19 '19-'20 '20-'21

Aantal leerlingen 43 39 39 43

Aantal groepen 8 8 8 8

Aantal groepen onderbouw (1-4) 4 4 4 4

Aantal groepen bovenbouw (5-8) 4 4 4 4

Gemiddelde groepsgrootte 5,4 4,9 4,9 5,4

Gemiddelde groepsgrootte onderbouw (1-4) 5 5 4,8 4,5

Gemiddelde groepsgrootte bovenbouw (5-8) 5,8 4,8 5 6,3

Analyse en conclusies

Onze leerlingen werken en leren in Stamgroepen.

Stamgroep Onderbouw  groep 1, groep 2 en deel schooljaar groep 3
Stamgroep Middenbouw deel schooljaar groep 3, groep 4 en groep 5
Stamgroep Bovenbouw groep 6, groep 7 en groep 8
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12 Gevolgde scholing

12.1 Inleiding

De medewerkers op onze school professionaliseren zich voortdurend. De scholing die gevolgd wordt is te relateren
aan de bekwaamheidseisen en de beroepsprofielen en veelal is er ook een samenhang met de eind-, tussen en
sociale resultaten van onze school. Op onze school onderscheiden we externe scholing (scholing gegeven door
externen) en interen scholing: leren van en met elkaar, als team. Het laatste vinden we van groot belang, omdat
interne scholing daadwerkelijk bijdraagt aan het ontwikkelen van een lerende organisatie. Het leren van en met elkaar
hangt vaak samen met de schoolontwikkeling. In onderstaande tabellen geven we een overzicht van de gevolgde
externe teamscholing en de scholing die is gevolgd door individuele medewerkers.

12.2 Teamscholing

Schooljaar Teamscholing Organisatie

2020 -
2021

Snappet verdiepingsmodule Snappet

2020 -
2021

Scholing Bareka (rekenmuurtje verdieping) Lex Gall Wiz scholing

2020 -
2021

Ontwikkelen van digitale leerljn voor groep 1-8 Basicly

2020 -
2021

Leerlijnen Jonge Kind Leerlingvolgsysteem
Parnassys

Parnassys

2020 -
2021

Stichting leerkracht trainingsdag met
expert/coach

Expertcoach Noordkracht (opgeleid door stichting
Leerkacht)

2021 -
2022

Stichting leerkracht met expert/coach hele
schooljaar

Stichting Leerkracht

2021 -
2022

Sport en Beweging Mijn Gezonde School GGD en Huis van de Sport

12.3 Individuele scholing

Schooljaar Teamscholing Organisatie

2020 - 2021 Individuele scholing Diverse aanbieders

2021 - 2022 Opleiding tot leescoordinator Bibliotheek Groningen
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13 Aandachtspunt 2020-2021

Hoofdstuk /
paragraaf Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

Basiskwaliteit De inspectie heeft ons bewust van het feit hoe belangrijk het is om onze
leerlingen te betrekken bij de schooltontwikkeling. Wat op ons leerkrachten
bord staat, ls goed om terug te laten komen in leerlingdoelen op hun bord in de
klas

gemiddeld
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Opbrengstrapportage CBS De Rank 1 

VCPO NOORD - GRONINGEN 

 
 

Opbrengstrapportage 

VCPO Noord – Groningen 2020-2021 

 

School:  De Rank        

 

Datum: april 2021 

 

 

Tussenopbrengsten 
 

Taal voor Kleuters Rekenen voor Kleuters 

 Aantal 

lln. 

Gem. v. 

score 

Norm 

VCPO NG 

School 

norm 

 Aantal 

lln. 

Gem. v. 

score 

Norm 

VCPO NG 

School 

norm 

 

M1   52     65   

E1     57     70   

M2   63      81   

E2    68     87   

Opmerkingen:  

 

 

 

LOVS DMT / CITO DMT 2018  

Moment Aantal 
lln. 

Gem. v. 
score  

Norm  
VCPO NG 

School 
norm 

Uitzonderingen 
 

M3* 6 16 14   

E3   23   

M4 3 40 44   

E4   49   

M5 9 76,3 63   

E5   68   

M6 5 70,8 77  1 ll met dyslexie 

E6   82   

M7 5 84,4 89   

E7   93   

M8 5 98,4 97   

* M3 alleen kaart 1 en 2, vanaf E3 kaart 1, 2 en 3 

  

  



Opbrengstrapportage CBS De Rank 2 

VCPO NOORD - GRONINGEN 

 

CITO Rekenen & Wiskunde 3.0 

Moment Aantal 
lln. 

Gem. v. 
score 

Norm  
VCPO NG 

School 
norm 

 Uitzonderingen 

M3 3.0 6 121 115   

E3 3.0   138   

M4 3.0 3 168,7 162   

E4 3.0   182   

M5 3.0 9 211,9 203   

E5 3.0   214   

M6 3.0 5 222 227   

E6 3.0   239   

M7 3.0 5 249 251  1 ll met dyscalculie, 1 ll wordt nog onderzocht 

E7 3.0   260   

B8 3.0    267   

M8 3.0 5 273,4 274  1 ll heeft toets M7 gemaakt 

 

 

CITO Begrijpend Lezen 3.0 

Moment Aantal 
lln. 

Gem. v. 
score  

Norm 
VCPO NG 

School 
norm 

Uitzonderingen 
 

E3 3.0   117   

M4 3.0     133    

E4 3.0    138    

M5 3.0   154   

E5 3.0   159   

M6 3.0   174   

E6 3.0    178   

M7 3.0   189   

E7 3.0   194   

M8 3.0   207   

 

 

CITO Spelling 3.0 

Moment Aantal 

lln. 

Gem. v. 

score  

Norm  

VCPO NG 

School 

norm 

Uitzonderingen 

 

M3 3.0 6 174,7 145   

E3 3.0   198   

M4 3.0 3 257,3 237   

E4 3.0   263   

M5 3.0 9 340,4 295   

E5 3.0   311   

M6 3.0 5 319,4 317  1 ll met dyslexie 

E6 3.0   333   

M7 3.0 5 347,2 349   

E7 3.0   357   

B8 3.0   364   

M8 3.0 5 370,4 366  1 ll heeft toets M6 gemaakt 

 

  
 
 



Opbrengstrapportage CBS De Rank 3 

VCPO NOORD - GRONINGEN 

Conclusies: 

April 2021: 

Allereerst moet worden opgemerkt dat onze groepen 3 tot en met 8 allemaal bestaan uit minder dan 10 leerlingen. 

Hierdoor kunnen we niet meer met recht spreken van een groepsgemiddelde. Daarom stellen we per leerling Cito-

doelen op.  

 

Groep 4: 

Technisch lezen: 

De leerkracht beschrijft in de analyse dat de kinderen tijdens de lockdown thuis te weinig hebben gelezen. Voor 2 van de 

drie kinderen wordt het Samen Beter Lezen plan ingezet. Dit is een plan waarbij ouders ook worden betrokken. De 

interventie legt de nadruk op het maken van leeskilometers. De andere leerling wordt op school extra begeleid bij het 

lezen.  

 

Groep 6: 

Technisch lezen: 

4 van de 5 kinderen heeft het persoonlijke leesdoel niet gehaald. De leerkracht beschrijft dat er tijdens de lockdown 

door een aantal kinderen niet genoeg is gelezen. De kinderen lezen beter met context (AVI). Bij 1 van de leerlingen is 

onlangs dyslexie vastgesteld. Als interventie wordt er weer dagelijks 20 minuten gelezen, waarbij er wordt afgewisseld in 

verschillende oefeningen: stillezen, toneellezen, waarbij er hardop wordt voorgelezen en het oefenen van woordrijen. 

Dit doel wordt in de klas zichtbaar gemaakt op het leerlingverbeterbord.  

 

Rekenen: 

2 van de 5 kinderen hebben hun persoonlijke groeidoel gehaald. Een aantal kinderen scoort beter op Snappet dan op de 

Cito. Zij presteren beter op korte termijn doelen. De groep heeft veel instructie, begeleiding en directe feedback van de 

leerkracht nodig. Extra interventie voor de hele groep wordt ingezet op de onderdelen automatiseren: optellen en 

aftrekken over het tiental en de tafels.  

 

Groep 7: 

Technisch lezen: 

Wat opvalt is dat 3 kinderen een niveau zijn gezakt. Dagelijks benoemd om tijdens de lockdown te blijven lezen.  Als 

interventie wordt er weer dagelijks 20 minuten gelezen, waarbij er wordt afgewisseld in verschillende oefeningen: 

stillezen, toneellezen, waarbij er hardop wordt voorgelezen en het oefenen van woordrijen. 

Dit doel wordt in de klas zichtbaar gemaakt op het leerlingverbeterbord.  

 

Rekenen: 

De groep is ten opzichte van zichzelf in dezelfde lijn gebleven. De lockdown en kindkenmerken zorgen ervoor dat de 

score niet hoger uitvalt.  

1 leerling heeft dyscalculie. Een andere leerling staat aan het begin van onderzoek. Deze leerling laten we aansluiten op 

het niveau van een groep lager.  

Op school wordt de instructie zoals gebruikelijk is gegeven.  

 

Spelling: 

De norm is bijna behaald. De kinderen hebben naar verwachting gescoord. 1 leerling staat aan het begin van onderzoek.  

Interventie is elke dag weer 5 woorden dictee afnemen en instructie met strategieën overnemen in het schrift. 

 

Groep 8: 

Rekenen: 
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1 leerling werkt op het niveau van een groep lager. De kinderen zijn wel gegroeid in vaardigheidsniveau, maar voor het 

merendeel van de groep is dit niet zo veel als het persoonlijke doel, dat gesteld is. 1S is nu door 1 leerling behaald. We 

streven ernaar dat 3 leerlingen 1S halen op de IEP eindtoets.  

De interventie is doorgaan met de instructie geven op school, zoals de kinderen gewend zijn. De leerling die een niveau 

lager werkt, krijgt uitdaging in de vorm van complexere redactiesommen.  
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Kaart  Leerkracht-school-ouders 

 Meldcode huiselijk geweld en/of kindermishandeling 

Verantwoordelijke IB-er (aandachtsfunctionaris) 

Geëvalueerd  

 

Doel: Het team van de school weet  welke stappen er genomen moeten worden als er een 

vermoeden is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. 

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk 

geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen (z.o.z) bepalen professionals of ze een 

melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. 

Aandachtsfunctionaris: De IB-er is aandachtsfunctionaris en heeft vanaf stap 2 de regie.  

Afwegingskader. Vanaf 1 januari 2019 is het verplicht voor organisaties om in de meldcode 

afwegingskaders op te nemen. Voor professionals is het verplicht om te werken met een 

afwegingskader in de meldcode. 

Zie hiervoor: 

https://www.poraad.nl/files/themas/school_kind_omgeving/afwegingskader_bij_meldcode_kinder

mishandeling.pdf 

Of de map: Schoolklimaat/veiligheid/kwaliteitskaart SK1 

N.B.1: De stappen moeten zo letterlijk mogelijk genomen worden. Dus de overwegingen moeten 
leiden tot de te nemen stappen. Advies vragen kan anoniem, een melding is altijd namens de school 
(de IB-er doet als aandachtsfunctionaris de melding). 
N.B.2: De meldcode blijft gelden ook al is er hulpverlening binnen het gezin. Als school vindt dat er 
sprake is van acute dreiging of structureel geweld dan volgt er een melding. 
N.B.3: School is niet verantwoordelijk voor het leveren van bewijs, wel voor goede documentatie. 
N.B.4: Ouders moeten op de hoogte zijn van de zorgen en van het feit dat school gaat melden (want 
dat zijn we verplicht) en dat Veilig Thuis de situatie gaat onderzoeken.  
N.B.5: Bij twijfel: altijd Veilig Thuis bellen en vragen om advies. 
N.B.6: Het onderzoek door Veilig Thuis zal binnen 3 maanden afgerond zijn, maar VT blijft een gezin 
zo’n anderhalf jaar volgen. 
 
De betrokkenen bij de vijf stappen (z.o.z.): 

1. Leerkracht/stagiaire/onderwijsassistent signaleert.  

2. Leerkracht neemt contact op met IB-er. 

3. IB-er, eventueel met directeur (bij dreiging) of leerkracht. 

4. Leerkracht/IB-er/directeur. 

5. Leerkracht/IB-er/directeur. 

Zie ook: 

https://www.veiligthuisgroningen.nl/professional/meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling  

https://www.veiligthuisgroningen.nl/professional/meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling  

 

https://www.poraad.nl/files/themas/school_kind_omgeving/afwegingskader_bij_meldcode_kindermishandeling.pdf
https://www.poraad.nl/files/themas/school_kind_omgeving/afwegingskader_bij_meldcode_kindermishandeling.pdf
https://www.veiligthuisgroningen.nl/professional/meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
https://www.veiligthuisgroningen.nl/professional/meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
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Kaart   

 Kwaliteitszorg en ambitie 

Verantwoordelijke Directeur (eindverantwoordelijke)  

Geëvalueerd Jaarlijks (einde schooljaar margedag Nieuw schooljaar in ’t Zicht) 

 
Doel: De school heeft een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en verbetert op basis daarvan het 
onderwijs. 
 
Achtergrondinformatie: 
Deze kwaliteitskaart  geeft randvoorwaarden aan bij inrichting en verbetering van de kwaliteit van 
onderwijs om de gestelde ambities te bereiken. Het succes van de school hangt in hoge mate af van 
het professioneel handelen van leerkrachten, IB en directie. Teamfunctioneringsgesprekken leveren 
een belangrijke bijdrage aan de school. Onder professioneel handelen wordt verstaan; 
verantwoording, samenwerken, reflectief vermogen in brede zin, wil tot verbetering (lees 
processturing), de kracht van de doorgaande lijn, leren van elkaar, autonomie uitoefenen in 
samenspraak met collega’s, conceptdrager… 
 

Voorwaarden voor inrichting Kwaliteitszorg: 

1. De school volgt de Routing Kwaliteitszorg van VCPO N-G en verbindt zich aan de 
verenigingsbrede afspraken rond beleid en afstemming. 
- Stelsel van kwaliteitszorg van de school staat beschreven in het Schoolplan en het 
schoolplan is afgeleid van het Strategisch beleidsplan van VCPO N-G. 
-Het schoolplan, het schooljaarplan van de school, alles wordt zoveel mogelijk bottom-up 
gemaakt. Dit betekent dat iedereen samenwerkt aan een gemeenschappelijk doel, iedereen 
hierin een functie vervult en de kracht van het team (kennis, professionaliteit, veiligheid) 
noodzakelijk is om de streefdoelen en ambities van de school te halen. 
- De school werkt met een Schooljaarplan (meerjarenplan) om de gestelde 
streefdoelen/ambities te bereiken. 
-De school maakt gebruik van diverse data en bronnen om de kwaliteit van het 
onderwijsleerproces van de leerlingen (lees resultaten) te waarborgen. 
-De school heeft doelen geformuleerd, evalueert of ze wel of niet worden behaald, oorzaken 
van tekortschietende kwaliteit worden geanalyseerd en schoolbreed besproken om gericht 
interventies (lees verbeteringen) in te voeren en dit te monitoren. Het team is 
verantwoordelijk voor de school. 
- De school heeft een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur en school ten 
aanzien van het borgen van de kwaliteit. De school voert gesprekken 
(schoolontwikkelgesprekken) met het bovenschools stafmanagement om kwaliteit te borgen 
en te monitoren. De directie is eindverantwoordelijk. 
-De school stuurt elk half jaar de opbrengstrapportage met verantwoording door naar het 
stafkantoor. In de expertise groep Onderwijs en Kwaliteit van VCPO N-G worden de 
resultaten van de school besproken en vindt indien nodig afstemming plaats. De directie en 
schoolteam zijn eigenaar en kan altijd een beroep doen op (leden van) de expertise groep. 
-De school wil zich elke 2 jaar door een externe partij laten auditeren om de kwaliteit vast te 
houden en te verbeteren wat verbeterd moet worden. 
-De school werkt met het team voortdurend aan ontwikkeling en reflectie en maakt gebruik 
van onderwijskundige besprekingen. Deze zijn in de jaarplanning weggezet. Het 
leerkrachtdoelenbord wordt ingezet om doelen, acties en afspraken helder te vermelden. 
Collegiale consultatie wordt ingezet om van en met elkaar te leren.  De school en de groepen 
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zijn open systemen. 
-De school staat open voor externe partijen die de school bezoeken en feedback geven welke 
gebruikt kan worden om ons onderwijsleerproces verder te ontwikkelen. 
-Tevredenheidsonderzoeken, resultaten, voortgang van het onderwijs etc. worden gedeeld 
met ouders op de website bij downloads en via Social Schools. 
- Ouders worden geïnformeerd, uitgenodigd voor informatieavonden, inloopochtenden, 
contactmomenten. De driehoek, kind, ouder en school ziet de school als belangrijke driehoek 
voor de ontwikkeling van de kinderen. 
- De doelen uit het Schooljaarplan worden weggezet in de jaarplanning en tijdens 
onderwijskundige besprekingen en bord/werksessies worden deze uitgewerkt en gevolgd. 
Elk half jaar neemt de school “de stand van zaken op” t.a.v. schoolresultaten en voortgang 
van het Schooljaarplan om daadwerkelijke realisatie scherp te houden, zodat de doelen 
worden gehaald en ambities levend blijven. 
-De school verantwoordt zich in het schooljaarverslag aan de ouders. 
-De school verantwoordt zich aan de MR over de stand van het onderwijs (zie jaarkalender 
MR) 

 
2. De leerkrachtvaardigheden op de school moeten ruim voldoende tot goed zijn. 

- De leerkracht kan werken volgens “Het Warffumsmodel” en kan het digitale leermiddel 
Snappet 4.0 volgens de richtlijnen van de school inzetten en werken volgens de 
schoolafspraken. Leerkrachten en langdurige inval zullen worden gekoppeld aan een 
collega (lees maatje). De Intern begeleider en directie zullen de nieuwe collega extra 
begeleiden afhankelijk van de leervraag, met als doel een goede match in het onderwijs 
op de school. De school gelooft in de kracht van competente leerkrachten. 

- De directie brengt regelmatig een lesbezoek gedurende het schooljaar, weet wat er in de 
groepen “speelt” en is een gesprekspartner voor individuele leerkrachten en het 
schoolteam. 

- De directie werkt met Coo7/Mooi en lesbezoeken aan leerkrachten/groepen, 
aantekeningen van gesprekken worden daar ingezet (afspraak VCPO N-G). 

- Leerkrachten werken aan hun eigen professionaliteit. Ze volgen allen de teamscholing en 
individuele scholing is mogelijk. Veel leerkrachten bezoeken de VCPO academie of gaan 
naar een Congres, training. Sommige leerkrachten volgen een Post HBO opleiding. 

- Leerkrachten werken volgens schoolafspraken om doorgaande lijnen sterk te houden. Op 
onderwijskundige besprekingen brengen de kartrekkers (gedeeld leiderschap) op een 
bepaald domein een item van een vakgebied onder de aandacht. We noemen dit de APK 
van het onderwijs. Afspraken blijven levend. 

- In de groepen hangen posters van de leerkuil, gedragsverwachtingen en de groeitoren. 
Deze worden gericht gebruikt in het onderwijsleerproces en dienen als ankerpunten in 
de school. Tijdens lesbezoeken wordt hier ook gericht naar gekeken. 

 
3. De vaardigheden van de IB moeten ruim voldoende/goed zijn.  

- De IB kan het school-, groeps- en leerlingoverzicht aflezen, duiden en signaleren of er 
sprake is van voldoende groei (ononderbroken ontwikkeling).  

- De IB kan, gebruikmakend van de data in het digitaal leermiddel, analyseren waardoor de 
ontwikkeling stagneert. 

- De IB heeft een Master En behaald en is gericht geschoold in coaching van leerkrachten. 
- De IB heeft een eigen taakomschrijving en zit in het management team (lees tandem) 

met de directie. 
 

4. De vaardigheden van de directie moeten ruim voldoende/goed zijn. 
- De directie houdt overzicht, bewaakt de kwaliteit en zorgt dat randvoorwaarden op orde 

zijn, zodat de leerkrachten hun werk goed kunnen doen. 
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- De directie ziet onderwijskundig leiderschap als een belangrijke en verantwoordelijke 
taak. Dat het team, de kinderen groeien en tot bloei komen. Scholing, contact met het 
team, ouders, collega’s, externen ziet zij als belangrijk om met het team verantwoordelijk 
te zijn voor de school en de uitkomsten van het onderwijs. 

- De directie volgt dezelfde cyclus bij de directeur-bestuurder van VCPO N-G. 
- De directie is volledig bevoegd en heeft een Master Educational Leadership 

 
Uitvoering ‘Kwaliteitszorg en ambities’: 
- Missie, Visie, Beleid en afspraken worden bottom-up gemaakt, het draagvlak is groot. 
Iedereen is verantwoordelijk voor de school. 
- De directies bewaakt de hoeveelheid doelen en ambities. De school werkt gericht stap voor stap 
aan het behalen van de streefdoelen en ambities om zo succes en het slagen te kunnen garanderen. 
- Directies, leerkrachten, IB, iedereen is op de hoogte van zijn/haar verantwoordelijkheid. De 
verwachtingen zijn helder. Deze staan op papier in protocollen, afspraken, zijn goed vindbaar in 
Sharepoint, worden onder de aandacht gebracht (APK) en aangepast waar nodig. 
- De directie spreekt mensen aan wanneer afspraken of verantwoordelijkheden niet worden 
nagekomen. 
- Eigenaarschap, jij bent verantwoordelijk, vertrouwen is de basis voor de kwaliteit van de school. 
 
Rollen / taken en verantwoordelijkheden: 

Rol Taken en verantwoordelijkheden 

Leerkracht - Werken volgens de schoolafspraken en richtlijnen 
- Onderhoudt kennis en vaardigheden en een open leerhouding 
- Gedeeld leiderschap, talent en expertise inzetten voor de school 

en het team. 
- Ruim voldoende tot goed functionerend op 

onderwijskundig/didactisch en pedagogisch gebied. 
Zicht op Ontwikkeling en didactisch handelen weten te 
verbinden in een zichtbaar handelen in de groep. 

- Overleg met collega’s en elkaar brengen naar een hoger plan. 
- Signalering, analyse en planmatige aanpak op groeps- en 

leerlingniveau (korte en lange cyclus). 

IB - Signalering, analyse op school-, groeps- en leerlingniveau (korte 
en lange cyclus). 

- Tijdens de groepsbespreking de leerkracht bevragen en indien 
nodig ondersteunen bij de signalering, diagnostisering, analyse 
en de planmatige aanpak. 

- Waar nodig analyse van de data op leerlingniveau (bijv. OPP).  
- Bevindingen vanuit de schoolanalyse bespreken met de analyses 

van de directeur en met het team. 
- Deelname aan het overleg met de leerkrachten. 
- Opstellen en bijhouden kwaliteitskaarten op gebied van Zicht op 

Ontwikkeling en Extra Ondersteuning. 

Directeur - Zorgdragen dat de leerkrachtvaardigheden op ruim 
voldoende/goed niveau zijn (lesbezoeken, scholing).  

- Faciliteren en monitoren van teambijeenkomsten. 
- De schoolanalyse met de IB en het team bespreken en evt. 

vervolgacties uitzetten en monitoren. 
- Toezien op algehele kwaliteit en naleving van afspraken om 

doelen/ambities te bereiken. 
 

Samengevat 
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1. Wij beschikken over een meerjarenplanning voor kwaliteitszorg. 
2. Wij beschikken over toetsbare doelen bij de diverse beleidsterreinen. 
3. Wij beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is dat we de verschillende 
beleidsterreinen (zie schoolplan) minstens 1x per vier jaar beoordeeld worden. 
4. Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren. 
5. Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit documenten: schoolplan, jaarplan en jaarverslag). 
6. Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn. 
7. Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen en regelmatig op de agenda te 
zetten). 
8. Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, MR en ouders). 
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Kaart   

 Kwaliteitskaart thuisonderwijs (situatie Coronavirus) 

Verantwoordelijke Directeur (eindverantwoordelijke)  

Geëvalueerd 16 maart 2020 
Teams maken gezamenlijke kapstok voor programma’s en werken 
deze op groepsniveau uit. 
17 maart uitrol van de programma’s en uitdelen devices 
18 maart knelpunten oplossen devices, NT2 ouders extra 
ondersteuning bieden. 
Dagelijks contact met de teamleden en na week evaluatie en 
bijstellen programma waar nodig. 
15 december 2020 

 
Doel: De school heeft voor de kinderen 2 uur per dag thuisonderwijs gerealiseerd.  
 
Achtergrondinformatie: 
Deze kwaliteitskaart  geeft randvoorwaarden aan bij inrichting en verbetering van het 
thuisonderwijs. De school kan niet alles compenseren. Dat er tijd verloren zal gaan is een gegeven. 
De school zal zich focussen op wat écht telt en daarnaast opdrachten die de motivatie/betrokkenheid 
bij leerlingen stimuleren. De school kiest niet om onderwerpen te behandelen waarvan  a priori 
bekend is dat leerlingen ze moeilijk kunnen verwerken zonder assistentie en begeleiding van de 
leraar. Om de kwaliteit hoog te houden en de structuur voor de leerlingen zal er contact zijn via chat, 
telefoon en instructiefilmpje (eigen leerkracht) met de leerling(en). Alle leerlingen hebben 
beschikking over een device en de school heeft I-pads ter beschikking gesteld. Ouders/Verzorgers 
hebben hiervoor een contract ondertekend. 
De school werkt met Snappet 4.0 en heeft hiervoor een Kwaliteitskaart ontwikkeld. 
 
Voorwaarden voor inrichting Thuisonderwijs: 

De school volgt de Routing Kwaliteitskaart digitale leermiddelen Snappet 4.0. 
- Alle leerlingen beschikken over een eigen inlogcode en de werking van systemen zijn uitgelegd aan 
ouders/verzorgers. 
- Elke dag om 8:00 uur staan de lessen voor de leerlingen klaar en volgt het leerproces. (of dag 
eerder) 
De leerkracht zoekt contact met ouders/verzorgers en leerlingen die niet werken aan hun taken. 
Hieraan kunnen diverse redenen ten grondslag liggen. Bij grotere stagnatie wordt de directie 
geïnformeerd. 
- In sharepoint zetten alle leerkrachten voor hun groep de taken en opdrachten die worden uitgezet. 
- Leerlingen worden op Snappet gevolgd en de leerkracht kan de leerling bellen, gebruik maken van 
de chatfunctie of een specifiek instructiefilmpje sturen via Social Schools aan de leerling.  
- Leerlingen hebben leesboeken mee, werkboeken en sturen foto’s/scans van hun werk naar de 
leerkracht voor feedback en reflectie waar mogelijk. Leerlingen kunnen werk daarnaast zelfstandig 
nakijken. 
- Ouders/verzorgers hebben het mailadres van de leerkracht en kunnen hierin hun vraag kenbaar 
maken. 
- De leerlingen ontvangen naast het lesprogramma ook vrije opdrachten. Ze sturen een foto of 
filmpje van de opdracht naar de eigen leerkracht. Leerlingen groep 5-8 hebben dit reeds geleerd. 
Leerlingen groep 1-4 heeft hierin ondersteuning van het thuisfront nodig. 
- NT2 ouders hebben extra ondersteuning nodig en deze geeft de leerkracht door extra contact te 
zoeken met het gezin. 
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- De leerlingen van de groepen 1-8 hebben allen een weekprogramma. 
Groep 1, 2 en 3 worden standaard 2x in de week gebeld. De leerkracht informeert hoe het in het 
gezin gaat, hoe het met de kinderen gaat en geeft feedback op het ingezonden materiaal. Dit 
verhoogt de motivatie en betrokkenheid bij leerlingen en de band met school blijft zoveel mogelijk 
bestaan.  
- Elke ochtend heeft het schoolteam contact via app, Socials School en mogelijkheid Skype en 
Microsoft Teams.  
- De school heeft een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur en school ten aanzien 
van het thuisonderwijs. De directie informeert de directeur- bestuurder waar nodig. 
 
Uitvoering en verantwoordelijkheden thuisonderwijs 
 
De leerkracht 
- De leerkracht heeft eigen verantwoording voor zijn/haar groep. 
- Om 8:00 uur uitrol van de lessen van de dag. (of dag eerder) 
- Leerlingen hebben daarnaast eigen weektaak. 
- Levelwerk leerlingen hebben hun map met materialen mee en krijgen vraaggestuurd begeleiding 
van de leerkracht. 
- Leerlingen die naar de Torenklas gaan, worden ondersteund door de Torenklasleerkracht. 
- In Sharepoint groepsmap (beheerder leerkracht) zijn de uitgezette opdrachten en planningen terug 
te vinden. 
- De leerkracht houdt via telefoon, chat, instructiefilmpjes contact met de leerling(en) en ouders bij 
stagnatie en om betrokkenheid te vergroten door contactmomenten. 
- De leerkrachten groep 1 en 2 hebben een weekschema met keuzemogelijkheden. Ze spreken 
prentenboeken in. Hebben filmpjes op school gemaakt dagen van de week, vouwinstructie, 
rekeninstructie op vertrouwde plekken voor de leerlingen, zingen de bekende routine liedjes etc. 
- Mocht de leerkracht ziek worden, dan meldt hij/zich ziek bij de directie. 
- Elke leerkracht heeft een collega als maatje. Mocht de leerkracht uitvallen dan neemt het maatje de 
regie over. Ze kennen elkaars werkwijze en weten hoe ieders routing is. Bij knelpunten wordt er 
contact op genomen met de directie. 
- Leerkrachten houden kattenbelletjes bij om handelingsgericht werken te continueren. 

 
De Intern Begeleider 
- De IB kan het school-, groeps- en leerlingoverzicht aflezen, duiden en signaleren of er sprake is van 
voldoende groei (ononderbroken ontwikkeling). 
- De IB kan, gebruikmakend van de data in het digitaal leermiddel, analyseren (denkt op afstand mee) 
waardoor de ontwikkeling mogelijk stagneert. Zij volgt de ontwikkelingen op de scholen en leest de 
digitale data die binnenkomen. 
- De IB informeert de directie 1 tot 2x per week over de onderwijskundige voortgang. 
- De IB ondersteunt de leerkrachten bij vragen over aanbod leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften. 
- De IB ondersteunt de leerkracht bij de uitvoering van het handelingsgericht werken. 
 
De directie 
- De directie houdt overzicht, bewaakt de kwaliteit en zorgt dat randvoorwaarden op orde zijn, zodat 
de leerkrachten hun werk goed kunnen doen. 
- De directie is goed bereikbaar voor vragen, om mee te denken en pakt een stimulerende en 
dienstbare rol richting ouders, team en leerlingen. 
- De directie is contactpersoon draagt zorg voor regelen van opvang  voor ouders die werkzaam zijn 
in de vitale processen en de opvang voor hun kind niet rond kunnen krijgen en kwetsbare leerlingen 
(en dreigende achterstanden bij leerlingen). De school is verantwoordelijk voor deze opvang. De 
directie heeft sinds 17 maart 2020 een samenwerking met KindH Uithuizen en deze wordt in vanaf 16 
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december 2020 hervat. KindH heeft een unit in Kindcentrum Uithuizen waar cbs Koning W-A 
gehuisvest is. 
KindH is een maatschappelijke onderneming. 
 

Het kleuterlokaal en de toiletten stelt de school beschikbaar aan KindH 

4 dagen per week komt de vakdocent M. Hekkema (verbonden aan cbs Koning W-A) voor groep ½ 

sport/spelles geven van 45 minuten en in het middagdeel voor groep 3-8. Deze groep wordt gesplitst 

in groep 3-5 en 6-8 als de groep te groot wordt. 

Tussen de lessen door (pauzemoment) heeft zij bewegingsspelen buiten klaar gezet. (niet op 

woensdag) 
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CBS De Rank Zicht op ontwikkeling 

Verantwoordelijke IB-er / directeur 

Geëvalueerd December 2019 

 
Doel: Het team van de school houdt voldoende zicht op ontwikkeling om daarmee de kwaliteit van 
de school te waarborgen. 
 
Achtergrondinformatie: 
Dit document dient als middel om op schoolniveau te beschrijven hoe zicht op de ontwikkeling wordt 
vormgegeven. De grijze ankerpunten zijn overgenomen vanuit het document ‘Ruimte in regels’. Per 
punt kan een beschrijving gegeven worden van de uitvoering op schoolniveau, of kan verwezen 
worden naar documenten die op school reeds aanwezig zijn.  
 

Onderwijsproces: Aanbod en didactisch handelen 

De leerkracht legt het didactisch handelen vast in een weekplanning/ blokplan/ groepsplan, waarin 
het aanbod aan de leerlingen is beschreven en waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen 
tussen leerlingen.  
Op CBS De Rank maken de leerkrachten een weekplanning. Deze ligt op de maandag klaar. Voor de 
leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 wordt er gewerkt met weektaken. De leerlingen van 
groep 3 werken met een dagtaak die de leerkracht op het bord zet. 
Er wordt gewerkt met handelingsplannen. In de weekplanning staan de extra 
ondersteuningsbehoeften van leerlingen beschreven.  
 
De leerkracht houdt een logboek bij waarin zaken, die niet verwacht worden en opvallend zijn, kort 
worden beschreven. Bijvoorbeeld belemmeringen en de uitwerking van interventies. Het logboek is 
het middel, waarmee de leerkracht de HGW-cyclus vorm geeft. In het aanbod denken leerkrachten 
vanuit leerlijnen, waarbij methodes hulpmiddelen zijn. 
Leerkrachten maken notities in het logboek van opvallende zaken die, wanneer er een 
handelingsplan is, mee worden genomen in de uitvoering van de handelingsplannen.  
 
Zicht op ontwikkeling 
De school gebruikt het CITO leerlingvolgsysteem voor de groepen 3 t/m 8. In ieder geval worden de 
toetsen van rekenen/ wiskunde, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling afgenomen 
CBS De Rank hanteert een zorgkalender waarin de planning van de Cito toetsen 3.0 is opgenomen.  
Rekenen-Wiskunde, DMT, AVI, Spelling en Begrijpend lezen worden 2 keer per jaar afgenomen. 
Woordenschat wordt 1 keer per jaar afgenomen tijdens de midden-afnames.  
Na de afnames wordt per groep, per toets door de leerkracht een analyse gemaakt in Parnassys.  
 
De school bepaalt zelf of er gebruik wordt gemaakt van de Citotoetsen voor groep 1 en 2. Wanneer 
deze niet gebruikt worden, dan wordt de ontwikkeling van de kinderen in groep 1 en 2 op een 
andere manier systematisch gevolgd. Bijvoorbeeld middels Schatkist, Kleuterplein of andere 
vormen van beredeneerd aanbod.   
 
De leerkrachten vullen voor de kinderen van de groepen 1 en 2 de Cito kleuterobservatielijst in. 
Wanneer het nodig is om dieper te kijken bij een leerling wordt er gekozen om de Cito Taal of 
Rekenen voor kleuters individueel af te nemen. Na de afname wordt per groepje per toets door de 
leerkracht een analyse gemaakt in Parnassys. Wanneer het nodig is wordt voor een leerling of een 
groepje leerlingen de observatielijst uit Kleuterplein gebruikt.  
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De kinderen van groep 2 worden gescreend op dyslexie midden groep 2. Bij risico worden de 
leerlingen op het programma BOUW tutorlezen gezet. Halverwege groep 2 worden de Cito's voor 
kleuters afgenomen. 
De SLO doelen zijn uitgewerkt in een themaplanning. De voortgang wordt bijgehouden in de 
zorgkolom van de weekplanning. Aan het eind van de periode registreert de leerkracht of de 
kinderen de doelen behaald hebben. 
  
  
De school bepaalt zelf de wijze waarop kinderen worden gevolgd en of ze daarbij gebruik maakt 
van de methodetoetsen.  Borging van de onderwijskwaliteit is hierbij uitgangspunt.   

• Voor de vakgebieden taal en rekenen in de groepen 4-8 wordt gebruik gemaakt van het 
digitaal leermiddel Snappet. De methodetoetsen worden in Snappet gemaakt.  

• Spelling wordt geoefend op papier en aangevuld met lessen op Snappet. De dictees 
worden op papier afgenomen. De resultaten worden ingevoerd in Parnassys.  

• Voor begrijpend lezen wordt Leeslink gebruikt in de groepen 4-8. Bij de lessen wordt 
gebruik gemaakt van Close Reading.  

• Voor studerend lezen wordt de methode Blits gebruikt in de groepen 7 en 8. Deze 
methodegebonden toetsen worden in Parnassys ingevoerd. 

• In groep 3 wordt gewerkt met het programma Veilig Leren Lezen. De toetsen worden 
ingevoerd in de digisoftware. Dit programma maakt zelf een analyse en geeft adviezen 
voor het vervolg. De resultaten worden gekoppeld in Parnassys weergegeven. 

• Analyses van de methodetoetsen worden bijgehouden in het logboek of in Parnassys. 
Daarin laten we elkaar vrij. Interventies worden bijgehouden in het logboek in de vorm 
van kattenbelletjes om proces te volgen of bij te stellen.  

 
De leerkracht houdt bij het plannen van het onderwijsaanbod rekening met de inhoud van de 
Citotoetsen. De vragen uit de Citotoets worden niet letterlijk behandeld.   
De leerkrachten zijn op de hoogte van de inhoud van de Cito toetsen en weten waar ze naartoe 
moeten werken met hun groep.  
 
De leerkracht neemt de Citotoetsen conform de handleiding van Cito af. Wanneer de leerkracht 
vermoedt dat er vanwege speciale onderwijsbehoeften van een leerling afgeweken moet worden 
van de handleiding van Cito, dan overlegt de leerkracht hierover met de IB-er en de directeur. De 
directeur beslist en is verantwoordelijk. Dit wordt in een notitie in ParnasSys vastgelegd.  
Leerlingen met dyslexie mogen de toetsen woordenschat en rekenen voorgelezen krijgen met 
behulp van digitale mogelijkheden als de voorleesfunctie van de Ipad. 
De toetsen Begrijpend lezen worden niet voorgelezen. Deze toets mag wel op een lager leesniveau 
worden afgenomen. 
 
De leerkracht analyseert minimaal 4 keer per schooljaar de resultaten op groepsniveau, waarin 2 
keer de Citotoetsen worden meegenomen in de analyse en legt dit vast in een groepsnotitie 
in ParnasSys.  
Op CBS De Rank wordt niet gewerkt met groepsplannen. In die zin wordt er niet 4 keer per 
schooljaar geanalyseerd op groepsniveau. Omdat er weinig kinderen in een groep zitten wordt er 
gewerkt met Cito doelen op leerlingniveau. Tweemaal per jaar wordt de vaardigheidsgroei 
geëvalueerd in de notitie Cito analyse groep. Interventies worden vastgesteld op groepsniveau en 
leerlingniveau. Doelen worden vastgesteld per leerling in een notitie in Parnassys voor de kinderen 
van groep 3-8. 
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De volgende review-vragen zijn bij de analyses op het niveau van de leerling, de groep en de 
school van toepassing: Wat valt op, Hoe komt dit, Wat ga je er aan doen?  De ingezette actie wordt 
meegenomen in de HGW-cyclus.   
De leerkrachten analyseren de Cito toetsen aan de hand van de volgende vragen: 

• Wat valt op? 

• Heeft de groep naar verwachting gescoord? 

• Hoe is de spreiding van de resultaten in je groep op deze toets? 

• Hoe zijn de leerlingen gegroeid ten opzichte van het vorige toetsmoment? 

• Wat kun je zeggen van de scores ten opzichte van de scores op Snappet/ niet 
methodegebonden toetsen? 

• Zijn er specifieke domeinen waarop de groep hoger of lager scoort dan verwacht? 

• Wat kun je zeggen over instructie, aanbod en afstemming? 

• Welke interventies ga je op de groep zetten? 

• Welke interventies plan je voor sommige leerlingen? 
 

De leerkracht maakt van leerlingen met  een opvallende ontwikkeling een individuele analyse en 
schrijft dit in een leerlingnotitie in ParnasSys.  
Vaak schrijven de leerkrachten al uitgebreide leerlinganalyses in de groepsanalyse. Wanneer in het 
IB gesprek bepaalde afspraken worden gemaakt voor een leerling wordt dat in een HGW notitie 
beschreven in Parnassys.  
 
De school analyseert 2 keer per schooljaar de resultaten in de opbrengstrapportage.   
De intern begeleider zet de resultaten in de opbrengstrapportage en deelt dit met het team. Twee 
keer per jaar worden de resultaten door de leerkracht besproken met de intern begeleider en de 
directeur. Daarna worden de conclusies kort beschreven. In de week daarop volgt een teamsessie 
waarin de leerkrachten de resultaten van hun groep presenteren aan het team.  
De intern begeleider en de directeur sturen de resultaten door naar de bovenschoolse 
kwaliteitsmedewerkers. Zij bespreken de opvallende zaken tijdens de leerlingbespreking met het 
bovenschools ondersteuningsteam. De daaruit afgesproken acties worden op school 
gecoördineerd door de intern begeleider.   

 
De school hanteert één of meerdere routings van VCPO voor de individuele plannen. Wanneer 
stagnatie in ontwikkeling wordt geconstateerd, worden de stappen uit de routing gevolgd.  
Op CBS De Rank worden na analyse handelingsplannen geschreven voor leerlingen met een V- 
score.  

 
Onderwijsresultaten 
De VCPO heeft voor de vakgebieden: technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen/ wiskunde en 
spelling in het leerlingvolgsysteem eigen tussentijdse normen vastgesteld.  
Bij afwijking van de normen kan de school op leerling-, groeps- en schoolniveau deze verklaren en 
verantwoorden.  
Op CBS De Rank worden doelen opgesteld per leerling in een notitie. 
 
Schoolklimaat 

De school meet minimaal eenmaal per jaar het welbevinden en de veiligheidsbeleving bij de 
leerlingen met een gestandaardiseerd instrument.   
De leerkracht zorgt dat hij/ zij de vragenlijsten  bij voorkeur in de maand november invult. De 
leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 vullen dan tevens hun vragenlijsten in.  
Op CBS De Rank wordt na 6 weken ZIEN ingevuld in het najaar. De leerkrachten van groep 1 scoren 
alleen welbevinden en betrokkenheid (de eerste 8 vragen).  
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De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 vullen de vragenlijsten ‘sociale vaardigheden’ en ‘leer- 
en leefklimaat’ in. De leerkrachten bespreken opvallendheden tijdens het IB gesprek. Bij 
opvallende scores gaat de leerkracht in gesprek met de leerling.  
In het voorjaar vullen de leerkrachten ZIEN opnieuw in voor de leerlingen die rood scoorden. 
Groep 1 wordt het in het voorjaar helemaal ingevuld door de leerkracht. 
 
De school gebruikt het leerlingvolgsysteem ‘Zien’ om de sociaal emotionele ontwikkeling te 
monitoren. Tenzij de school een door de inspectie gevalideerde methode ter bevordering van de 
sociaal emotionele ontwikkeling gebruikt waarbij een leerlingvolgsysteem beschikbaar is. Wanneer 
dat  het geval is, bepaalt de school of ‘ZIEN’ of het andere leerlingvolgsysteem gebruikt wordt. 
Bijvoorbeeld Vreedzame School of PBS. Wanneer er geen leerlingvolgsysteem bij de methode is, 
dan wordt ‘ZIEN’ gebruikt.  
CBS De Rank gebruikt ZIEN. Daarnaast wordt de methode leefstijl gebruikt.  
 
In de kleutergroepen kunnen programma’s als Pravoo, het Digikeuzebord of een ander 
kleutervolgsysteem, anders dan het CITO, voor het bepalen van het welbevinden en de 
veiligheidsbeleving gebruikt worden.  
Zoals eerder beschreven vullen de leerkrachten van de groepen 1 en 2 ZIEN volgens de 
toetskalender. 
 
De leerkracht analyseert de uitkomsten op leerling- en groepsniveau en plant een vervolgactie. Dit 
kan in de vorm van een kindgesprek, het opstellen een sociogram of anderszins. Het HGW moet 
ook hierin zichtbaar worden. Constateren - analyseren - aanpak formuleren en uitvoeren - 
evalueren. 
De analyse wordt meegenomen in het IB gesprek.  
 
De school gebruikt een centrale incidentenregistratie. Deze is ingebed in het beleid van afhandelen, 
registreren en evalueren van de maatregelen op de incidenten.   
Op CBS De Rank is de directeur de persoon die de incidentenregistratie beheert. Alle incidenten 
worden op papier omschreven en gedocumenteerd.  
 
Op de school is een persoon aangesteld, die aanspreekpunt is voor pestgedrag in school, in de 
groepen of leerlingen onderling. Tevens draagt deze functionaris zorg voor de uitvoering en 
borging van het beleid.  
Laura Zwerver is het aanspreekpunt voor pestgedrag, het pestprotocol staat te lezen op de 
website van de school.  
 
De school gebruikt bij voorkeur een methode ter bevordering van de sociaal emotionele 
ontwikkeling. Het is gewenst dat deze methodes door de inspectie gevalideerd zijn.  
Op CBS De Rank wordt gewerkt met de methode Leefstijl. 
 
Kwaliteitszorg 

- De school rapporteert in de maanden februari en juni de opbrengsten vanuit het 
leerlingvolgsysteem aan het bestuur.  

- In opdracht van het bestuur wordt op elke school binnen VCPO NG één keer in de drie jaar 
een audit afgenomen.  

- Als een school tweemaal onvoldoende heeft gescoord op de eindtoets wordt de 
betreffende school met voorrang geauditeerd.  

- Jaarlijks wordt op elke school een schoolontwikkelgesprek gehouden tussen de directeur en 
de directeur-bestuurder of één van de medewerkers van het VCPO-kantoor. In dit gesprek 
worden o.a. het schooljaarverslag, het schooljaarplan en de verantwoording van de 
opbrengsten besproken.  
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- Halfjaarlijks worden, in opdracht van het bestuur, alle leerlingen, die aangewezen zijn op 
extra ondersteuning, in een gesprek tussen de IB van de school en de medewerker 
leerlingondersteuning van het VCPO-kantoor, besproken. 

- Het bestuur van VCPO zorgt jaarlijks voor het opstellen van het bestuurlijk jaarverslag met 
jaarrekening en het bovenschools formatieplan.  

- De school zorgt jaarlijks voor een schooljaarverslag, schooljaarplan, schoolgids, het School 
Ondersteuningsplan en indien de schoolgids niet jaarlijks wordt geschreven een 
activiteitenbijlage met schooltijden en vakantieplanning.  
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BIJLAGE: DIRECTIE VOORBEREIDINGSDOCUMENT 
 

Naam School: CBS De Rank 

Brin Nummer:  05UG 

 

Om het gesprek goed te kunnen voeren over de school, is het belangrijk dat de directie 

(desgewenst samen met de intern begeleider) vooraf bij de inspecteur aangeeft wat de 

belangrijkste thema’s voor kwaliteitsverbetering van de school zijn en waarom die thema’s zijn 

gekozen. 

We vragen daarom een beknopte toelichting op (maximaal) drie thema’s voor kwaliteits-

verbetering waar de school dit schooljaar aan werkt. 

Benoem de (maximaal 3) belangrijkste verbeterthema’s en de redenen waarom de 

school hieraan werkt. 

Thema 1:Portfolio verfijnen 

Motivatie: Door gericht met kinderen samen te werken wordt de focus op leren en ontwikkeling 

groter. Dit werkt opbrengstverhogend voor wat betreft het cognitief functioneren en de 

persoonsvorming. Wij hebben hierin samen met de leerlingen al heel wat stappen gezet, we 

willen de eigen inbreng van de leerlingen/uitkomsten leerlingenraad nog meer een plek geven in 

ons onderwijs (begeleiding) en aanbod.  

Belangrijkste doel(en) van dit thema:  

- Kinderen kunnen werken met het leerlingenbord 

- Kinderen kunnen hun eigen norm bepalen en daarop reflecteren (lees begin- en 

eindpunt). 

- Kinderen kunnen met en zonder ouders met de leerkracht in gesprek gaan over hun 

cognitieve functioneren en hun persoonlijkheidsvorming.  

- Kinderen kunnen werk uitkiezen voor hun portfolio en kunnen hun keuze motiveren. 

- Kinderen kunnen persoonlijke leerdoelen formuleren op de weektaak. 

- Kinderen kunnen in de afsluitende kring reflecteren op hun werk, proces (aanpak), 

samenwerking, etc. 

- Kinderen kunnen de leerkracht en de school feedback geven. 

 

 

Thema 2: Voortzetten van het versterken van de huidige verbetercultuur, gebaseerd op het 

gedachtegoed van Stichting leerKRACHT. 

Motivatie: Effectief en kwalitatief gericht werken aan onderwijs en onze professie. En de 

vertaling maken van teambord naar onze leerlingen met hun bord in de groep. 

Belangrijkste doelen(en) van dit thema: 

- Alle leerkrachten en kinderen kunnen gericht (met normen) werken aan de 

leerlinggerichte schooldoelen.  

- Het team kan met de vijf stappen van het verbeterbord werken (meetbaar 

leerlinggericht doel, lesbezoek.) 

- Ouders worden betrokken bij de schoolontwikkeling door ouder/kindgesprekken, 

informatie via Social Schools (groeps- en schoolbreed) en info- en inloopmomenten 

gedurende het schooljaar.  
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- Collega’s leren van elkaar door systemisch elkaars lessen te bezoeken en feedback te 

geven op de leervraag.  

- Collega’s leren van elkaar door samen lessen te ontwerpen.  

Thema 3: Leerlijnen jonge kind Parnassys 

Motivatie: Implementatie van nieuw leerlingvolgsysteem gekoppeld aan beredeneerd aanbod 

voor groep 1 en 2 van CBS De Rank.  

Belangrijkste doel(en) van dit thema:  

- De leerkrachten kunnen momenten creëren om de ontwikkeling van kinderen te volgen.  

- De leerkrachten kunnen de ontwikkeling van jonge kinderen herkennen in hun gedrag op 

de verschillende ontwikkelingsgebieden.  

- De leerkrachten kunnen de ontwikkelingen van de kinderen weergeven in een 

registratiemodel.  

- De leerkrachten kunnen handelingsgerichte adviezen geven bij een stagerende of 

achterblijvende ontwikkeling. 

- De leerkrachten kunnen de samenhang tussen de ontwikkeling van de verschillende 

ontwikkelingsgebieden zien. 

- De leerkrachten kunnen naar aanleiding van een groepsprofiel beredeneerd 

leerstofaanbod maken en aanbieden.  

- De school sluit aan op de doorgaande lijn van de Peuterspeelzaal (externe partner). 

Warme overdracht is geborgd.  

 

Beschrijf beknopt de samenstelling van de leerlingenpopulatie van de school. 

Is de populatie homogeen of heterogeen samengesteld als u kijkt naar het aantal leerlingen dat 

valt onder het onderwijsachterstandenbeleid? Geef een korte omschrijving en een inschatting 

van het percentage leerlingen dat valt onder het onderwijsachterstandenbeleid1. 

Samenstelling populatie: x homogeen/ □ heterogeen 

 

Inschatting percentage: …5…% onderwijsachterstanden 

 

Omschrijving leerlingpopulatie cbs De Rank:  

12% van de leerlingen komt uit een een-ouder-gezin. De meeste gezinnen lijken harmonieus 

(zie verscheidenheidsindex, t.a.v. indicatie Sociaal Team). Opvallend is dat 48% van de 

leerlingpopulatie behoort tot de lagere inkomens. Dit ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. De 

school heeft weinig weging. (NRO, 2018). Op de eindtoets scoort de school hoger dan de 

referentiegroep. 10% scholen die hoogst scoorde liggen boven de 85 en cbs De Rank 83. (NRO, 

2018). 

 

 

 
1 In een berekening door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt dit bepaald op basis van de 

volgende vijf kenmerken: 

• Het opleidingsniveau van beide ouders 

• Het herkomstland van de moeder 

• De verblijfsduur van de moeder in Nederland 

• Het gemiddelde opleidingsniveau van alle moeders op school 

• Of de ouders in de schuldsanering zitten 
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Zijn er veel of weinig leerlingen die afhankelijk zijn van extra instructie en intensiever oefenen 

bij één of meer van de basisvaardigheden voor taal, lezen en rekenen (basisondersteuning)? 

Geef een korte omschrijving en een inschatting van het percentage op schoolniveau.  

Omschrijving:  

Schooljaar 2020-2021 

43 leerlingen: 11 (extra) begeleidingsgroep (cognitief), 17 in de basis en 15 in de plus.  

35% behoort tot de plusgroep. 

40% behoort tot de basisgroep. 

75% is behoort tot de basisgroep of hoger. 

 

Inschatting percentage: …25…% 

 

Beeld totale schoolpopulatie t.a.v. cognitieve mogelijkheden en executieve functies. 

De school heeft een groep meer-en hoogbegaafden en een middenmoot deze is samen ongeveer 

75%. 25% van de leerlingen ervaart de cognitieve vakken en soms de koude executieve functies 

als lastig  (snel starten, goed plannen, doorwerken, etc.).   

Ter verduidelijking, 25% groep heeft vanuit de leerkracht een extra interventie nodig omdat de 

leerling risico lezer is, rekenen lastig vindt (lees b.v. automatiseren). 

Er zijn ook meer en hoogbegaafde leerlingen die de koude executieve functies lastig vinden. 

De school heeft de handelingsgerichte interventies uitgewerkt op leerlingniveau. 

 

Zijn er veel of weinig leerlingen die in aanmerking komen voor extra ondersteuning (bijv. OPP, 

eigen leerlijn, ondersteuning met middelen SWV) vanwege belemmeringen bij het leren of 

gedragsproblematiek? Of hoogbegaafdheid? Geef een korte omschrijving en een inschatting van 

het percentage op schoolniveau.  

Omschrijving:  

Er zijn momenteel geen leerlingen met OPP die ondersteund worden met middelen vanuit het 

SWV.  

Er is 1 leerling met een individuele leerlijn.  

ER zijn 2 leerlingen gemeten hoogbegaafd. De groep leerlingen die meer aankunnen is groter, 

maar niet alle leerlingen zijn getest op hun IQ. 

 

Inschatting percentage: …0…% 
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