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1 Inleiding 

Begin vorig jaar (jan/febr 2020) kregen we te maken met berichten over het coronavirus. Wat leek 

het aanvankelijk nog ver van onze school verwijderd… China en Italië werden (ook daardoor) nog 

meer bekend dan voorheen. Maar wat ging het daarna snel. Ook in ons land kregen we er volop 

mee te maken. 

De naam van onze school is School met de Bijbel. We belijden daarmee ook dat dit virus niet buiten 

de Godsregering omgaat. Tot op de dag van vandaag boodschapt de grote God ons dat Hij regeert 

en ons allen roept tot Hem. Die boodschap mogen we ook doorgeven aan onze leerlingen. 

Ongekend groot is de impact van het coronavirus op de hele samenleving… Ook op het onderwijs! 

We zullen de aankondiging ‘De scholen gaan dicht!’ (eerst per 16 maart 2020 en later per 16 

december 2020) niet snel vergeten! De twee figuren hieronder geven dan ook heel wat te denken! 
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2 NPO (=Nationaal Programma Onderwijs) 

In het primair onderwijs is in de twee perioden van volledige sluiting (16 maart tot en met 10 mei 

2020 / 16 dec. 2020 tot en met 7 febr. 2021) met geweldig veel inzet getracht het thuisonderwijs 

met en zonder digitale middelen vorm en inhoud te geven… 

Maar zorgvolle geluiden, zeker met betrekking tot bepaalde (groepen) kinderen bleven niet achter. 

De NCO-bevindingen (Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs)  logen er niet om. Zie de illustratie 

hiernaast. Deze resultaten 

zijn gebaseerd op het 

vergelijken van de normale 

leergroei (in de jaren 

2017/2018 en 2018/2019) 

en de leergroei in het 

schooljaar 2019/2020, het 

eerste coronajaar. Je kunt 

namelijk de leergroei 

bepalen in vaardigheids-

scores tussen de M-toets 

(febr) en de E-toets (juni). 

De resultaten hiernaast zijn 

daarop gebaseerd.  

Helemaal links zien we in de 

verticale balkjes de 

gemiddelde afname van de 

leergroei, rechts zien we de 

uitsplitsing naar de 

verschillende groepen. 

Links onderin zien we de 

groepen leerlingen (op 

kenmerken van het 

‘thuisfront’) die meer dan 

gemiddeld vertraging 

ondervonden.  Deze 

gegevens zijn in 

samenwerking met het CBS  

naar voren gekomen; wel te verwachten, maar zeker zorgelijk! 

In de Staat van Onderwijs (april 2021) vinden we de gegevens van de onderwijsinspectie over de 

‘opgelopen achterstand’. Hoe de figuur precies gelezen moet worden, is mij niet helemaal duidelijk 

geworden, maar dat hiermee een alarmsignaal wordt afgegeven is wel helder. Zie de figuur op de 

volgende bladzijde. 
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Een andere (grote) zorg bleek de advisering te zijn met betrekking tot het voortgezet onderwijs. 

Door het wegvallen van de Eindtoets (april 2020), werd er door de basisscholen lager geadviseerd, 

zo bleek uit de inspectiegegevens. Zie figuur hieronder. 

 

De onderwijsinspectie rekende ons voor dat er (gemiddeld over Nederland) 14 000 kinderen een 

lager schooladvies kregen. Vooral het aantal vwo-adviezen daalde. Nogal wat kinderen halen 

immers door een hoge eindtoets toch nog een hoger schooladvies binnen. Een lagere eindtoets 

heeft geen gevolgen, maar een hogere eindtoets wel. Uiteraard worden deze besluiten genomen in 

samenspraak tussen ouders en school. 
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Daarnaast bleek uit allerlei waarschuwende geluiden dat het welbevinden van jongeren en kinderen 

(ook in het primair onderwijs) onder druk stond/staat.  

Onze overheid heeft met het oog op deze coronaproblematiek en de impact ervan op het onderwijs 

(van kinderopvang tot universiteit) het Nationaal Progrmma Onderwijs gelanceerd. Er is een bedrag 

van 8,5 miljard euro beschikbaar gesteld (voor de komende twee jaar…) Het is wel ‘incidenteel geld’, 

je kunt er niet voor de langere termijn beleid op maken, maar het is en blijft een geweldige opsteker 

dat we toch zo’n 700 euro per leerling daardoor op ons (onderwijs)bord krijgen…  Maar er moet wel 

wat gebeuren! Zie hieronder… 
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****************  Meevaller (juni 2021) ******************* 

 

NCO-rapportage juni 2021.  Met een zekere spanning werd er in het land uitgekeken naar de 

volgende rapportage van het NCO. Daarin zou men immers de leergroei bekend maken tussen de 

M-toets 2020 (nog net voor de coronacrisis afgenomen) en de M-toets 2021. In die periode vielen 

maar liefst twee perioden van schoolsluiting en een periode van een gedeeltelijke schoolopening. 

Wat zouden de gevolgen daarvan zijn?  

Het blijkt dat die gevolgen (in zekere zin) meevallen! Het volgende staatje laat dat zien: 

NCO-rapporten Van M-toets (2020) naar 

E-toets (2020) 

Van M-toets (2020) naar 

M-toets (2021) 

Begrijpend Lezen -25% - 19% 

Spelling -14% -7% 

Rekenen-Wiskunde -16% -9% 

 

Scholen blijken NIET verder achterop te zijn geraakt, wat betreft de bovenstaande domeinen. Wel 

merkt het NCO op dat de toetsen (2021) gemiddeld 6 weken later werden afgenomen dan in 2020. 

En ook nu bleken de zorgkinderen (zie figuur blz. 4) in verhouding meer achtergebleven te zijn dan 

de andere kinderen…  
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3 De Scan (corona-impact op onze school…) 

Na personeelsoverleg op maandagmorgen 16 maart zetten we de volgende aanpak neer: 

 In de groepen 3 tot en met 8 zorgen we voor een stevig huiswerkpakket. In elk geval nemen 

we daarin de kernvakken (begrijpend lezen / rekenen & wiskunde / taal / zaakvakken en 

misschien een creatieve opdracht) mee. Een Bijbelverhaal kan bijv. via Driestar-journaal 

worden beluisterd… De groepen 0 t/m 2 doen vanaf de tweede week hierin ook mee, 

uiteraard met een eigen invulling, gericht op de ontwikkeling van onze jongste leerlingen. 

 We geven schriftelijk (of digitaal) uitleg bij het werk. Ook geven we duidelijk aan voor elke 

dag wat er van de leerlingen wordt verwacht. Dat maakt controle thuis (door de ouders) ook 

echt mogelijk. Leerlingen kunnen vragen stellen via mail/tel. aan de betreffende leerkracht. 

 Het nakijken en het geven van feedback gebeurt door de leerkrachten. Per week wisselt 

namelijk het huiswerkpakket. Één van de ouders levert het op maandagmorgen (tussen half 

9 en half 11) in en neemt het nieuwe pakket mee. 

 We houden contact (per mail, maar ook via een telefonische ronde) met al onze ouders om 

te horen hoe ‘het thuiswerken’ eraan toegaat. Ouders zijn tevreden met de aanpak van de 

school, zo blijkt. Ook wordt het erg op prijs gesteld dat we als leerkrachten zorgen voor het 

nakijken en daarop feedback aan de kinderen geven… Er moet dan nog wel eens een opdracht 

worden ingehaald of worden overgemaakt… Die ‘stok achter de deur’ ervaren ouders als een 

stevige steun in de rug. 

 Uitleg en andere digitale ondersteuning (bij bijv zaakvakken) geven we ook door video-

opnames, die we digitaal plaatsen, later op onze extra website smdbextra.nl De opnames 

hebben een lengte van max. 15 minuten en worden intensief bekeken en beluisterd. Het 

voordeel is dat dit ook op andere momenten kan dan tijdens een gepland moment. 

 Apparatuur lenen we niet uit. Onze tablets en chromebooks zijn daarvoor ook niet ‘ingericht’. 

Thuis zijn de beschikbare media vaak ook nodig voor de vo-kinderen uit het gezin en/of het 

thuiswerken van ouders. Overigens wordt het rekenwerk in de groepen 7 en 8 wel digitaal 

gemaakt en verwerkt (Pluspunt-4: basisstof + persoonlijk deel). Dat ‘loopt’ goed. 

 Noodopvang bieden we in de eerste lockdownperiode aan max. 4 kinderen op dinsdag en 

vrijdag. Op de overige dagen is dit niet nodig. De zon schijnt buiten en de kinderen kunnen 

ook veel buiten zijn in de periode van 16 maart tot en met 10 mei. De tweede 

lockdownperiode is veel moeilijker. Het is winter en buitenspelen lukt niet zo goed. Onze 

noodopvang, ook voor onze ‘risicokinderen’ voorziet in een behoefte. We vangen tenslotte 

bijna een kwart van onze leerlingen op in vier groepen, namelijk 1/2 , 3/4 , 5/6 en 7/8. Alle 

leerkrachten draaien mee in dat rooster dat de hele week (op vrijdagmiddag na) bestrijkt. 

Ouders geven nu veel meer dan in de eerste lockdownperiode aan dat het thuis niet goed 

meer lukt enz. We proberen ouders zoveel mogelijk te ondersteunen op dit vlak en ‘halen’, 

soms ook op verzoek van een leerkracht kinderen naar school. Inderdaad: fysiek onderwijs 

biedt dan grote voordelen! We ervaren het ook in deze opvangsetting. 
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Maar wat heeft dit ‘alles’ nu betekend voor de resultaten van onze school in het coronatijdperk.  

Het is goed om daarop enigszins uitgebreid in te gaan. 

A Overzicht van M- en E-toetsen 

Opmerkingen: 

 Niet elke toets heeft een inspectienorm! Sinds 2018-2019 zijn we gestopt met deze 

vergelijking. Er zijn te veel toetsen die geen inspectienorm meer kennen. 

 We hebben meer M-toetsen dan E-toetsen. Groep 8 doet bijv. niet mee met de E-toetsen. 

 Aug. 2019 Nieuwe normen: Voortaan GROEPS- ipv LEERLINGnormen (tabellen HCO) Er zijn 

vijf niveaus I – II – III – IV – V (van hoog naar laag.) We vergelijken al onze toetsuitslagen 

met de laagste score in niveau II. Dat is best een hoge norm! Dat is de grens op 40 / 60. (60 

% van de Nederlandse groepen zit onder die grens / 40% erop of erboven).  

Totaaloverzicht (excl. Engels) 

34 M-toetsen (2018 / 2019 / 2020 / 2021) 

23 E-toetsen (2018) 26 E-toetsen (2019) 28 E-toetsen (2020 / 2021) 

 

 Onder inspectienorm Onder schoolnorm Boven schoolnorm 

 

M-toetsen 

2018 

 

 

nvt 

 

9 toetsen – 27% 

 

25 toetsen – 73% 

M-toetsen 

2019 

 

 

nvt 

 

6 toetsen – 18% 

 

28 toetsen – 82% 

M-toetsen 

2020 

 

nvt 

 

2 toetsen - 6% 

 

32 toetsen – 94% 

 

M-toetsen 

2021 

nvt 4  toetsen – 12% 30 toetsen – 88% 

E-toetsen 

2018 

 

 

nvt 

 

3 toetsen - 13% 

 

20 toetsen - 87% 

E-toetsen 

2019 

 

 

nvt 

 

3 toetsen – 12% 

 

23 toetsen – 88% 

E-toetsen 

2020 

 

 

nvt 

 

3 toetsen – 11% 

 

25 toetsen – 89% 

E-toetsen 

2021 

nvt ?? toetsen – ??% ?? toetsen – ??% 

 

Wat was mijn reactie richting collega’s, bestuursleden en ouders? Gelet op het bovenstaande was 

mijn conclusie, ook na de E-toetsen in juni 2020: De impact van het coronatijdperk is op onze school 

niet echt zichtbaar geworden in de toetsuitslagen. We zagen dat de leesversnelling in groep 3 

achterbleef en spelling / werkwoorden in groep 7 gaven ook te denken, maar verder was het o.k! 
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B Vaardigheidsgroei (tussen M- en E-toetsen in het schooljaar 2019/2020) 

Door de NCO-rapportages en de wijze waarop de onderwijsinspectie de zaken weergaf, werd me 

wel duidelijk dat we meer moeten onderzoeken dan alleen een toetsscore op groepsniveau enz. We 

moeten de leergroei op vaardigheidsniveau ‘boven water’ zien te krijgen.  

We meten net als in de NCO-rapportages de leergroei tussen de M-toets (nog net voor de 

coronacrisis) in febr 2020 afgenomen en de E-toets na de eerste lockdown in juni 2020 afgenomen. 

We zijn weken alleen met afstandonderwijs bezig geweest (de periode van 16 maart t/m 10 mei) en 

daarna gingen de leerlingen per halve groep naar school. Dat duurde ook nog eens vijf schoolweken! 

Diverse scholen lieten weten dat ze daarom afzagen van het afnemen van de E-toetsen. Ze namen 

tijd voor het welbevinden van de leerlingen enz. Andere scholen, waaronder ook onze school, 

onderstreepten het belang van het welbevinden, maar wilden toch graag weten hoe één en ander 

op cognitief niveau was ‘verlopen’. We namen daarom alle toetsen wel af.  

Voor het juist en volledig interpreteren van de gegevens, zijn de twee voorgaande schooljaren in 

het overzicht meegenomen

Opmerkingen:  

o Dit betreft dus genormeerde toetsen die 2x binnen het schooljaar worden afgenomen. 

De M-toets in febr. / mrt. en de E-toets in juni. Groep 8 valt daardoor af.  

o Begrijpend Lezen nemen we nu (sinds 2020) wel 2x in de hogere leerjaren af, maar tot 

voor kort gebeurde dat maar 1x. 

o Soms kon er geen vergelijking worden gemaakt doordat van type toets werd gewisseld. 

o Als de landelijke normering niet bekend is, kunnen we geen vergelijking maken. 

Naam van de toets Schooljaar 
2019-2020 

Landelijk 
(gem. groei) 

Schooljaar 
2018-2019 

Schooljaar 
2017-2018 

Rekenen voor kleuters – gr 1 4,48 (+9%) 4,10 +65% + 308% 

Taal voor kleuters – gr 1 1,86 (-67%) 5,70 +28% -68% 

     

Rekenen voor kleuters – gr 2 9,46 (+45%) 6,50 +33% +72% 

Taal voor kleuters – gr 2 4,58 (-8%) 5,00 +36% +34% 

     

Drie Minuten Toets – gr  3 (lzn) 12,12 (+44%) 8,4 +145% -6% 

Leestechniek – gr 3 39,06 (+91%) 20,0 +91% + 189% 

Rek. & Wisk. – gr 3 23,06 (-2%) 23,60 +13% -47% 

Spelling – gr 3 30,82 (-41%) 52,60 +19% -24% 

     

Begrijpend lzn – gr 4 12,5 (+166%) 4,70 +50% +53% 

Drie Minuten Toets – gr 4 (lzn) 7,17 (+30%) 5,50 +61% -71% 

Leestempo – gr 4 10,5 (-33%) 15,80 -130% -95% 

Rek. & Wisk. – gr 4 12,79 (-30%) 19,60 -5% -68% 

Spelling – gr 4 26,42 (+2%) 25,80 +61% -19% 
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Begrijpend lzn – gr 5 6,11 (+27%) 4,80 nvt nvt 

Drie Minuten Toets – gr 5 (lzn) 2,78 (-45%) 5,10 +34% -91% 

Leestempo – gr 5 20,78 (+189%) 7,20 +61% +66% 

Rek. & Wisk. – gr 5 8,63 (-27%) 11,80 -45% +57% 

Spelling – gr 5 20,61 (+34%) 15,40 -8% -39% 

     

Begrijpend lzn – gr 6 14,9 (+247%) 4,30 nvt nvt 

Drie Minuten Toets – gr 6 (lzn) 5,35 (+11%) 4,80 -41% +69% 

Leestempo – gr 6 nvt nvt nvt nvt 

Rek. & Wisk. – gr 6 14,0 (+19%) 11,80 -2% -20% 

Spelling – gr 6 3,50 (-8%) 3,80 -4% -55% 

     

Begrijpend lzn – gr 7 nvt nvt nvt nvt 

Drie Minuten Toets – gr 7 (lzn) 3,39 (0 %) 3,40 +188% -28% 

Leestempo – gr 7 nvt nvt nvt nvt 

Rek. & Wisk. – gr 7 20,75 (nnb) nnb nnb +65% 

Spelling – gr 7 1,61 (+24%) 1,30 +256% -26% 

     

Score meer dan 10% lager dan 
het landelijk gemiddelde 

6 van de 25 
toetsen = 

24% 

 3 van de 22 
toetsen = 

14% 

13 van de 23 
toetsen = 

57% 

     

Score meer dan 10% hoger dan 
het landelijk gemiddelde 

12 van de 25 
toetsen = 

48% 

 15 van de 22 
toetsen = 

68% 

9 van de 23 
toetsen = 

39% 

     

Score ongeveer gelijk aan het 
landelijk gemiddelde, afwijking 
max. + 10% en – 10% 
 

6 van de 25 
toetsen = 

24% 

 4 van de 22 
toetsen = 

18% 

1 van de 23 
toetsen =  

4% 

 

C Vaardigheidsgroei (tussen M-toets 2020 en M-toets 2021) 

We herhalen bovenstaande zaak maar dan toegepast op de M-toetsen in 2020 en die van een jaar 

later in 2021. Daartussen liggen maar liefst 2 perioden van schoolsluiting en een periode van vijf 

weken dat leerlingen gedeeltelijk naar school konden komen. Wat zien we dan? 

Opmerkingen:  

o Dit betreft dus genormeerde LVS-toetsen, waarmee we de leergroei kunnen volgen, 

ook over het schooljaar heen. Groep 1 en groep 3 vallen af. In groep 3 bijv. beginnen 

we met een andere serie toetsen. De kleutertoetsen van groep 2 kun je daarmee niet 

vergelijken. 

o Soms zijn er ook versieverschillen (het ene jaar LOVS, het andere jaar 3.0 toets). Dan 

kunnen de scores in ParnasSys niet vergeleken worden. 

o Ook nu nemen we de twee voorgaande schooljaren in het overzicht mee. 
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Naam van de toets Schooljaar 
2020-2021 

Landelijk 
(gem. groei) 

Schooljaar 
2019-2020 

Schooljaar 
2018-2019 

Rekenen voor kleuters – gr 2 14,43(- 7%) 15,50 -18% +46% 

Taal voor kleuters – gr 2 19,62 (+71%) 11,50 +88% +84% 

     

Drie Minuten Toets – gr 4 (lzn) 34,41 (+26%) 27,30 +36% nvt 

Rek. & Wisk. – gr 4 49,41 (+5%) 47,20 +9% -24% 

Spelling – gr 4 59,65 (-35% 91,90 +7% -43% 

     

Begrijpend lzn – gr 5 19,04 (-9%) 21,00 +27% +4% 

Drie Minuten Toets – gr 5 (lzn) 16,88 (-6%) 17,90 +6% nvt 

Leestempo – gr 5 23,04 (-28%) 32,20 -26% +14% 

Rek. & Wisk. – gr 5 26,58 (-34%) 40,20 -16% -17% 

Spelling – gr 5 71,13 (+22%) 58,30 +4% +53% 

     

Begrijpend lzn – gr 6 9,44 (-51%) 19,30 nvt +91% 

Drie Minuten Toets – gr 6 (lzn) 15,89 (+17%) 13,60 +28% -15% 

Leestempo – gr 6 44,44 (+102%) 22,00 +83% +72% 

Rek. & Wisk. – gr 6 21,50 (-15%) 25,30 -15% +26% 

Spelling – gr 6 24,06 (+12%) 21,50 -31% -5% 

     

Begrijpend lzn – gr 7 19,15 (+24%) 15,50 -19% -33% 

Drie Minuten Toets – gr 7 (lzn) 10,95 (-3%) 11,30 nvt nvt 

Leestempo – gr 7 6,00 (-75%) 24,20 -58% -43% 

Rek. & Wisk. – gr 7 25,55 (+6%) 24,00 -20% -34% 

Spelling – gr 7 7,40 (+37%) 5,40 +10% -74% 

     

Begrijpend lzn – gr 8 12,81 (+16%) 11,00 +18% +3% 

Drie Minuten Toets – gr 8 (lzn) 8,61 (-6%) 9,20 +80% -41% 

Leestempo – gr 8 8,79 (-52%) 18,40 -49% -17% 

Rek. & Wisk. – gr 8 21,18 (-4%) 22,10 +28% +19% 

Spelling – gr 8 -1,71 (-141%) 4,20 -52% -120% 

     

Score meer dan 10% lager dan 
het landelijk gemiddelde 

8 van de 25 
toetsen = 

32% 

 10 van de 23 
toetsen = 

43% 

11 van de 22 
toetsen = 

50% 

     

Score meer dan 10% hoger 
dan het landelijk gemiddelde 

9 van de 25 
toetsen = 

36% 

 8 van de 23 
toetsen = 

35% 

8 van de 22 
toetsen = 

36% 

     

Score ongeveer gelijk aan het 
landelijk gemiddelde, af-
wijking max. + 10% en – 10% 
 

8 van de 25 
toetsen = 

32% 

 5 van de 23 
toetsen = 

22% 

3 van de 22 
toetsen =  

14% 

 

Conclusie: Geen aantoonbare ‘onderwijsschade’ op het vlak van leergroei in relatie tot andere 
schooljaren! In dit overzicht is al behoorlijk wat variatie, maar wanneer we op individueel niveau 
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kijken, is die variatie er nog veel meer. Zie hieronder. Achter de naam van de leerling vermelden 
we (in de volgorde van de afgenomen toetsen) het niveau. A t/m E (van hoog naar laag) 
A (hoogste 25% - landelijk) / B (25% daarna) / C 25% / D 15% / E (laagste 10% - landelijk). D en E 
zijn dus uitslagen die echt zorg geven. De leerlingen lopen dan behoorlijk achter… 
De grote vraag is of de zorgleerlingen meer dan andere leerlingen getroffen werden door de 
schoolsluiting enz. Is dat aan te tonen in hun vaardigheidsgroei?  
 

D Vaardigheidsgroei op leerlingniveau (individueel) 
LVS –toetsen (Van M-toets (2020) naar M-toets (2021)) 

 

Opmerkingen:  

o Dit betreft dus genormeerde LVS-toetsen, waarmee we de leergroei kunnen volgen, ook 

over het schooljaar heen. Groep 1 en groep 3 vallen af. In groep 3 bijv. beginnen we met 

een andere serie toetsen. De kleutertoetsen van groep 2 kun je daarmee niet 

vergelijken. 

o Soms zijn er ook versieverschillen (het ene jaar LOVS, het andere jaar 3.0 toets). Dan 

kunnen de scores in ParnasSys niet vergeleken worden. 

o In blauw de namen van onze drie asielzoekerskinderen. 

Groep 2 
Gemiddelde leergroei 
gemeten in een 
vaardigheidsscore (landelijk) 
op de toetsen  

 Taal voor Kleuters 

 Rekenen voor Kleuters 
is 26.5 
 
************************* 

Minste leergroei: 

 enz. 
 
 
 
 
 
 

Meeste leergroei: 

 enz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 4 
Gemiddelde leergroei 
gemeten in een 
vaardigheidsscore (landelijk) 
op de toetsen  

 Rekenen en Wiskunde 

 Spelling 

 DMT (Technisch lezen) 
is 166,4 
 
************************* 

Minste leergroei: 

 enz. 
 
 
 
 
 

Meeste leergroei: 

 enz. 
 

Groep 5 
Gemiddelde leergroei 
gemeten in een 
vaardigheidsscore (landelijk) 
op de toetsen  

 Rekenen en Wiskunde 

 Spelling 

 DMT (Technisch lezen) 

 Begrijpend Lezen 
is 137,4 
 
************************* 

Minste leergroei: 

 enz. 
 
 
 
-------------------------------- 

Meeste leergroei: 

 enz. 



14 

 

Groep 6 
Gemiddelde leergroei 
gemeten in een 
vaardigheidsscore (landelijk) 
op de toetsen  

 Rekenen en Wiskunde 

 Spelling 

 DMT (Technisch lezen) 

 Begrijpend Lezen 
is 79,7 
 
************************ 

Minste leergroei: 

 enz. 
 
 
 
 
 

Meeste leergroei: 

 enz. 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 7 
Gemiddelde leergroei 
gemeten in een 
vaardigheidsscore (landelijk) 
op de toetsen  

 Rekenen en Wiskunde 

 Spelling 

 DMT (Technisch lezen) 

 Begrijpend Lezen 
is 56,2 
 
************************ 

Minste leergroei: 

 enz. 
 
 
 
 
 

Meeste leergroei: 

 enz. 
 

Groep 8 
Gemiddelde leergroei 
gemeten in een 
vaardigheidsscore (landelijk) 
op de toetsen  

 Rekenen en Wiskunde 

 Spelling 

 DMT (Technisch lezen) 

 Begrijpend Lezen 
is 46,5 
 
************************ 

Minste leergroei: 

 enz. 
 
 
 
 
 

Meeste leergroei: 

 enz. 
 

 
Nauwgezette bestudering van deze uitslagen geven ons deze conclusies: 

 Op leerlingniveau kunnen we niet spreken van forse afwijkingen…. Een enkele leerling met 
heel weinig leergroei hoort immers bij de zorgencategorieën. Leerlingen uit grote gezinnen 
/ éénoudergezinnen / asielzoekerskinderen enz. laten soms juist forse leergroei zien. En 
juist onze ‘toppers’ (altijd goed scorende leerlingen op een hoog niveau) laten soms een 
steek(je) vallen. 

 We vinden niet dat we op grond van bovenstaande uitslagen allerlei speciale acties moeten 
gaan beginnen. We proberen in ons ‘gewone’ onderwijs al deze leerlingen zo goed mogelijk 
van dienst te zijn. 

Wel blijven we onze risicokinderen extra goed volgen en waar mogelijk extra aandacht geven. 
Voor drie leerlingen hebben we daarvoor al extra middelen (3 x 900 euro) gekregen. Deze 
leerlingen helpen we gericht, o.a. in onze ‘leeskliniek’ en door onze leesmoeder. 
 

E Eindtoets groep 8 (2021) 

In het schooljaar 2019/2020 werd enkele dagen na de scholensluiting (maart 2020) bekend 

gemaakt dat de eindtoets voor dat schooljaar ging vervallen. In de bladzijden hiervoor hebben we 

al aangehaald waartoe dat leidde: 14 000 lagere vo-adviezen dan in andere jaren… 
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Met extra belangstelling 

keken we daarom uit naar de 

resultaten van onze groep 8. 

We laten deze hierbij zien. 

Dat onze groep (met acht 

leerlingen die in het verleden 

een groep extra deden en vier 

kinderen met een dyslexie-

verklaring) tot deze scores 

kwam, stemt tot grote 

dankbaarheid. Ook heeft deze 

groep (in dit opzicht) niet 

geleden onder het 

coronatijdperk… Dat de 

spelling- en grammatica-

onderdelen het zwakst uit de 

bus kwamen, is daarom niet 

vreemd. Idem wat betreft 

‘Schrijven’ en ‘Opzoeken’. 

Ook de scores op de 

referentieniveaus liggen in lijn 

met onze eerdere resultaten: 

Drie uitstroomjaren (2017 t/m 

2019) samen geven dit beeld 

te zien wat betreft het 

belangrijke 2F-niveau: Lezen 

82 / Taalverzorging 59 / 

Rekenen 48.  

 

F Welbevinden en betrokkenheid (groepen 5 tot en met 8) 

Uiteraard is het van groot belang om niet alleen de cognitieve aspecten mee te laten wegen in 

onze weegschaal met het oog op eventuele nadelige effecten van het coronatijdperk tot nu toe. 

Welbevinden en betrokkenheid zijn dan ook heel belangrijke graadmeters. 

We gebruiken om een beter zicht op deze zaken te krijgen al vele jaren de ZIEN-vragenlijsten. De 

laatste jaren maken we gebruik van de digitale leerlingvragenlijst(en). In de novemberweken 

nemen we altijd deze vragenlijsten af en we verwerken de gegevens in een overzicht, ook 

uitgesplitst naar twee leerlinggroepen: cognitief hoog scorende leerlingen tegenover cognitief laag 

scorende leerlingen. Hieronder onze bevindingen m.b.t. de vragenlijsten: Sociale Vaardigheden en 

Leer- en leefklimaat. 
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De belangrijkste categorieën zijn: Betrokkenheid (BT) en Welbevinden (WB). Hieronder zien we 

enkele vergelijkingsgegevens, gebaseerd op de percentielscores van de leerlingscores. 

Opmerkingen: 

 Alle scores zijn op leerlingniveau verzameld (afnamedata: november 2020) 

 Voor de hoogste 5 / laagste 5 hebben we gekeken naar de prestaties van onze leerlingen 

op Rekenen & Wiskunde + Begrijpend Lezen. Let wel: die scores zijn behaald in het 

voorgaande schooljaar (2019-2020), omdat we in nov. nog geen toetsgegevens hebben. 

Groep 5 
 

Alle leerlingen (24) 

 

 Hoogste 5  Laagste 5 

BT 

 

WB  BT WB  BT WB 

 

48.6 

 

41.6 

  

69.4 

 

29.2 

  

49.8 

 

40.8 

        

Groep 6 
 

Alle leerlingen (18) 

 

 Hoogste 5  Laagste 5 

BT 

 

WB  BT WB  BT WB 

 

73.0 

 

68.8 

  

78.8 

 

74.6 

  

63.4 

 

62.0 

        

Groep 7 
 

Alle leerlingen (21) 

 

 Hoogste 5  Laagste 5 

BT 

 

WB  BT WB  BT WB 

 

58 

 

65.6 

  

64.8 

 

67.0 

  

52.6 

 

52.0 

        

Groep 8 
 

Alle leerlingen (29) 

 

 Hoogste 5  Laagste 5 

BT 

 

WB  BT WB  BT WB 

 

71.2 

 

67.2 

  

80.8 

 

70.0 

  

72.0 

 

76.6 

 
De kleuren vertellen dit: 

 Blauw: ver boven het landelijk gemiddelde – 3 van de 24 uitslagen. (12,5 %) 

 Groen: boven het landelijk gemiddelde – 16 van de 24 uitslagen. (66,7 % 

 Oranje: onder het landelijk gemiddelde – 5 van de 24 uitslagen. (21,8 % 

 Rood: ver onder het landelijk gemiddelde – 0 van de 24 uitslagen. (0,0 %) 
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De uitslagen van groep 5 vallen in dit overzicht enigszins uit de toon. Maar het gaat ons te ver om 

die uitsluitend te linken aan het coronatijdperk. We kunnen ‘hard’ maken dat hierbij ook en vooral 

andere zaken een rol hebben gespeeld. 

G Ervaringen van onze leerkrachten (m.b.t. het coronatijdperk) 

 
Groep 7 door Corona thuis. 
Tja, toen zaten ze ineens allemaal thuis. Op school hebben we na teamoverleg destijds een duidelijke koers 

ingezet. En dus gingen we als leerkracht aan de slag met het maken van een compleet huiswerkboek. Na 

een korte inleiding per week verscheen er een weekplanning. Zo konden de leerlingen aflezen wat er per dag 

van ze werd verwacht. Daarna werd iedere dag uitvoerig beschreven van de eerste les tot de laatste en dan 

volgde er nog een huiswerktip. Iedere dag werd er begonnen met een Bijbelgedeelte volgens het vaste 

vertelrooster.  De kinderen konden dat thuis rustig lezen en daarna enkele vragen bij die stof beantwoorden 

of een puzzelblad maken. Daarna maakten ze een spellingblad met, indien nodig, een passende instructie op 

papier. Na het spellingwerk kon thuis de computer worden opgestart voor de dagelijkse Pluspunt rekenles. 

Op papier en later digitaal gaven we uitleg bij de verschillende opgaven. Op de computer konden we de 

vorderingen precies volgen en regelmatig namen we contact op met leerlingen die fouten maken en/of 

extra instructie nodig hadden. Gelukkig hadden ze allen een mailadres en op een gezamenlijke 

groep7mailadres konden we elkaar de hele dag bereiken. Was het tijd, dan gaven we aan om even te 

pauzeren. Daarna kon men weer verder met een taalopdracht of met een les van één van de zaakvakken. En 

zo werkten we allen het hele dagprogramma af. Voor de snelle leerlingen  hadden we vaak extra werk 

ingevoegd. Ook dat verliep heel soepel. Verder hadden we wekelijks aandacht voor extra gymoefeningen 

thuis en ook de tekenopdrachten en handvaardigheidklussen gaven we mee naar huis. Die werkstukken 

konden dan op de eerstvolgende maandag weer worden ingeleverd.  

Na een week werd al het werk nauwkeurig gecorrigeerd. De gemiddelde groepsresultaten deelden we aan 

de ouders mee. Zo kon men zien dat we op school het thuiswerk ook serieus namen. De scores daadwerkelijk 

mee laten tellen hebben we niet gedaan, aangezien we niet weten hoe die scores tot stand waren gekomen. 

Het was voor ons niet te controleren of men het werk alleen of met hulp van had gemaakt. 

In de eerste periode hadden we enkele dagen te maken met de opvang van enkele leerlingen. In de laatste 

periode waren dat er veel meer. Toen werd het wel erg druk met het maken van thuiswerkboekjes en het 

geven van de lessen. Toch zagen we wel het nut van de persoonlijke begeleiding voor enkele leerlingen. 

Soms was het de thuissituatie waardoor de kinderen naar school kwamen en een enkele keer ging het echt 

om de begeleiding van het individu. Niet iedere ouder redde het om de kinderen thuis aan de gang te krijgen 

of om hen door het huiswerkpakket heen te helpen.  

Al met al kijken we terug op twee lockdown-periodes waarin vooral de lessen konden doorgaan zodat we 

aan het einde van ook deze jaren alle lesboeken hebben kunnen uitwerken. De moeilijkste onderdelen om op 

afstand les in te geven waren Engels en de werkwoordspelling. Dat vraagt echt om gedegen instructie en 

veel begeleide inoefening van de lesstof. In de laatste maanden van het schooljaar moesten we dan ook wat 

betreft het Engels een inhaalslag leveren. Of dat de kwaliteit van het Engels op niveau brengt betwijfelen 

we. Ook wat betreft de werkwoordspelling is er de laatste weken veel extra geoefend. Het blijft een moeilijk 

onderdeel. Dat diverse ouders dit taalonderdeel zelf niet beheersen speelt ook mee in de begeleiding van de 

kinderen. In het komende cursusjaar zal er op school echt extra aandacht voor deze beide onderdelen nodig 

zijn. 
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4 De menukaart (effectieve interventies)  

Het Nationaal Programma Onderwijs werkt met onderstaande menukaart. 

 
In het voorgaande hebben we aangetoond dat onze school niet expliciet behoeft in te zetten op de 

reparatie van de corona-achterstanden. Die zijn er (wat een voorrecht, wat een zegen…!) 

nauwelijks! 

Interventies waaruit u kunt kiezen 

De interventies hieronder kunt u inzetten met geld uit het Nationaal Programma Onderwijs.   
Per doelgebied A t/m F vindt u interventies die in internationaal onderzoek effectief zijn gebleken. In 
Nederland zijn ze kansrijk bij de aanpak van coronavertragingen in alle onderwijssoorten in het 
funderend onderwijs: (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs inclusief beroepsgericht 
onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. 
 

A. Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bij groepen leerlingen kennis en 
vaardigheden bij te spijkeren. 

 Voor- en vroegschoolse interventies 
 Uitbreiding onderwijs 
 Zomer- of lentescholen 

 

B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren 
Toe te passen bij algemeen vormende vakken, maar vaak ook bij beroepsgerichte vakken 

 Een-op-een-begeleiding (intensieve individuele begeleiding door leraar, onderwijsassistent of 
andere volwassene) 

 Individuele instructie (individuele opdrachten en begeleiding per leerling) 
 Instructie in kleine groepen 
 Leren van en met medeleerlingen 
 Feedback 
 Beheersingsgericht leren 

 

C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen 
 Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen 
 Sportieve activiteiten 
 Cultuureducatie 

 

D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen 
 Metacognitie en zelfregulerend leren 
 Samenwerkend leren 

 

E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning 
 Klassenverkleining 
 Onderwijsassistenten/ instructeurs 

 

F. Faciliteiten en randvoorwaarden 
Alleen randvoorwaardelijk, ondersteunend in te zetten samen met interventies onder A t/m E 

 Interventies gericht op faciliteiten en randvoorwaarden 
 Ouderbetrokkenheid 
 Digitale technologie (voor afstandsonderwijs, vo, feedback enzovoorts) 

https://www.nponderwijs.nl/interventies/voor--en-vroegschoolse-interventies
https://www.nponderwijs.nl/interventies/uitbreiding-onderwijs
https://www.nponderwijs.nl/interventies/zomer--of-lentescholen
https://www.nponderwijs.nl/interventies/een-op-een-begeleiding
https://www.nponderwijs.nl/interventies/individuele-instructie
https://www.nponderwijs.nl/interventies/instructie-in-kleine-groepen
https://www.nponderwijs.nl/interventies/leren-van-en-met-medeleerlingen
https://www.nponderwijs.nl/interventies/feedback
https://www.nponderwijs.nl/interventies/beheersingsgericht-leren
https://www.nponderwijs.nl/interventies/welbevinden-en-sociaal-emotionele-ontwikkeling
https://www.nponderwijs.nl/interventies/sportieve-activiteiten
https://www.nponderwijs.nl/interventies/cultuureducatie
https://www.nponderwijs.nl/interventies/metacognitie-en-zelfregulerend-leren
https://www.nponderwijs.nl/interventies/samenwerkend-leren
https://www.nponderwijs.nl/interventies/klassenverkleining
https://www.nponderwijs.nl/interventies/onderwijsassistenten
https://www.nponderwijs.nl/interventies/faciliteiten-en-randvoorwaarden
https://www.nponderwijs.nl/interventies/ouderbetrokkenheid
https://www.nponderwijs.nl/interventies/digitale-technologie


19 

 

Wat is dan een goede besteding van de NPO-gelden? 

We dienen die te verantwoorden aan de hand van 

bovenstaande menukaart. Uiteraard dienen deze 

gelden ook onderwijskundig verantwoord te worden 

ingezet.  

Alles overwegend, stel ik voor te kiezen voor de 

genoemde interventie bij E: inzetten op 

klassenverkleining. We kunnen door het gebruik van 

deze middelen dan voorlopig blijven werken met 

acht groepen. Dat biedt, gelet op onze schoolcontext en -geschiedenis, heel veel voordelen.  

We denken aan dat wat in het jaarverslag van 2020 (goedgekeurd in de ledenvergadering van 20 

mei 2021) aan de orde werd gesteld: 

*****************************uit het jaarverslag 2020******************************** 
Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 
Leerlingen 

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2020-2024 is rekening gehouden met de volgende 

verwachte leerlingaantallen in de komende jaren.  

 
Teldatum per 1 oktober 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Onderbouw totaal 85 80 76 68 64 62 
Bovenbouw totaal 82 92 82 84 86 80 
Totaal 167 172 158 152 150 142 

 

 
 
Bovenstaande overzichten laten de ontwikkeling van het leerlingaantal over de afgelopen en 
komende jaren zien. Het leerlingaantal is afgelopen jaren gedaald. De komende jaren is rekening 
gehouden met een verdere daling van het leerlingaantal. Dit wordt onder meer veroorzaakt door 
lagere geboortecijfers, verhuizingen en beperkte vestiging van nieuwe gezinnen vanwege een tekort 
aan betaalbare koopwoningen.  

******************************************************************************** 

Als we kiezen voor het blijven werken met acht groepen en we zetten daarvoor de NPO-middelen 
in, dan kunnen we voor de komende jaren zonder financiële zorgen die acht groepen realiseren.  

Gelet op onze (zeer gezonde) financiële reserves is het m.i. geen bezwaar om daarbij ook een klein 
deeltje van ons vermogen in te zetten. Door de pensionering van enkele leerkrachten (in de 
komende vijf jaar zullen er Deo Volente drie afscheid gaan nemen…), kunnen daarna de zaken 
opnieuw worden gewogen… De financiële consequenties zien we op de volgende bladzijde. De 
toelichting uit het jaarverslag laat dus de NPO-gelden (voor onze school worden die geschat op  
115 000 euro voor de komende twee jaar) buiten beschouwing. 
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*****************************uit het jaarverslag 2020******************************** 
 
Staat van baten en lasten: realisatie 2020, begroting 2021 en de Meerjarenbegroting  
    

Realisatie  Begroting  Begroting  Begroting   
2020  2021  2022  2023   

x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

Baten         
Rijksbijdragen              1.080               1.079                   1.065               1.003  
Overige overheidsbijdragen                   -                      -                          -                      -    
Overige baten                   19                    18                        18                    18  

Totaal baten              1.099               1.096                   1.083               1.021  

  
       

Lasten  
       

Personele lasten                 911                  924                      913                  890  
Afschrijvingen                   35                    27                        36                    35  
Huisvestingslasten                   68                    65                        65                    65  
Leermiddelen                   67                    69                        69                    69  
Overige instellingslasten                   44                    58                        58                    58  

Totaal lasten              1.125               1.143                   1.141               1.117  

  
       

Saldo baten en lasten                 -26                  -46                      -57                  -96  

  
       

Saldo fin. Baten en lasten                     -                      1                         1                      1  

  
       

Nettoresultaat                  -25                   -46                       -57                   -95  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Genormaliseerd resultaat 
 

                11  
 

               -46  
 

                   -57  
 

               -95  

 
Bovenstaand overzicht geeft de begroting weer voor de komende 3 jaar. Er is geen sprake van 

majeure investeringen de komende jaren. Het overzicht laat de komende jaren oplopende financiële 

tekorten zien. Dit heeft met name te maken met een forse afname van de bekostiging als gevolg 

van het dalende leerlingaantal. Er zal er van jaar tot jaar nader bepaald worden of de omvang van 

de huidig gepresenteerde resultaten acceptabel en gewenst is. Afhankelijk van die uitkomst zal elke 

begrotingsronde bekeken worden wat de mogelijkheden zijn binnen de kaders van onder andere de 

kengetallen.  

 

De belangrijkste ontwikkeling in de meerjarenbegroting is het dalende leerlingaantal met een 

afname van de bekostiging, afbouw van de personele inzet en toenemende negatieve resultaten tot 

gevolg.  

******************************************************************************** 

Argumenten om op de voorgestelde klassenverkleining nu met de NPO-gelden in te zetten: 

1. Het blijkt dat op heel veel scholen teams voor deze interventie willen kiezen, maar omdat het 

schoolgebouw geen ruimte hiervoor biedt, ervan afzien. We hebben die ruimte wel. 
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2. We worden nu voor 7 groepen bekostigd. Met de inzet van de NPO-gelden kunnen we de 

consequenties hiervan (op de werkvloer) nog ‘even’ voor ons uitschuiven. Juist de kinderen ‘uit 

het coronatijdperk’ kunnen zo profiteren van de gemiddeld kleinere groepen. 

3. Wanneer we nu groepen moeten samenvoegen, kan dat alleen door een groep te splitsen. Dat 

geeft altijd veel ‘gedoe’. Kinderen worden ontregeld en uit hun sociale netwerk getrokken. Een 

goede vriend of vriendin zit net in een andere groep ingedeeld enz. Dat zet hun welbevinden 

en betrokkenheid onder druk. Als we moeten samenvoegen, kunnen we beter nog even 

wachten totdat we twee groepen bijeen kunnen zetten, qua aantal.  

4. We hebben nu de mens- en onderwijskracht al in huis om deze klassenverkleining te laten 

slagen. 

5. De NPO-gelden zijn van zodanige omvang dat we deze gelden meer zinvol inzetten naar onze 

mening door klassenverkleining dat door (nog meer) extra handen in de groep te halen. We 

zijn al goed bedeeld in dat opzicht. 

 

Vraag aan onze financieel adviseur (VGS): ‘Welk bedrag moeten we gebruiken wanneer we in 

plaats van met 7 groepen nog (zoals we al vele jaren gewend zijn) met 8 groepen rekenen… Wat 

is een goede richtlijn om dit ten laste van de NPO-gelden te brengen? 

 

Antwoord: 

 

  

Ik heb gisteren ook nog even contact gehad met Erik van der Schans over de NPO-gelden. Als je 
puur kijkt naar kosten voor personele inzet dan zou ik uitgaan van maximaal 70.000 euro per 
jaar. Je zou ook uit kunnen gaan van de Gemiddelde Personeelslast (GPL) leerkrachten van jullie 
school, die circa 84.000 euro is, maar dat is denk ik wat aan de hoge kant. Jullie hebben 
namelijk een vrij ‘oud’ personeelsbestand met een hoge Gewogen Gemiddelde Leeftijd (GGL) 
van ruim 47 jaar, dus de loonkosten zijn dan automatisch ook hoger. Wat mij betreft is 70k dus 
een goede richtlijn, waarbij vanuit onderwijskundige redenen (kleinere klassen, dus meer 
aandacht voor de leerlingen) het prima uit te leggen is om de NPO-gelden hieraan te besteden. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
A.J. (Arjen)  de Kraker 
 

Financieel adviseur 

 


