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1. Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2020-2021 dat gebaseerd is op het jaarplan 2020-2021. Het
beschrijft de analyse van de plannen en activiteiten die De Regenboog op de agenda
heeft staan en geeft aan hoe het onderwijs wordt bijgesteld in het daarop volgende jaar.
Dit jaarverslag beschrijft ook de evaluaties van de vijf ambitieplannen voor Didactisch
handelen, Continu verbeteren, Professionaliseren, Wereldburgerschap en Opbrengstgericht passend onderwijs als onderdeel van de schoolbrede Enigma kwaliteitsaanpak.
Op De Regenboog wordt gewerkt aan een schoolontwikkeling volgens de PDCA-cyclus:
1. To Plan Vaststellen van de doelen van de school;
2. To Do
Realiseren van de doelen in de praktijk;
3. To Check Controleren of de doelen daadwerkelijk gerealiseerd worden;
4. To Act
Wat goed gaat vasthouden (borgen) en verbeterpunten realiseren.
Afbeelding 1 Kwaliteitscyclus

Het jaarverslag wordt altijd voorgelegd aan het College van Bestuur van Optimus met
het verzoek tot vaststelling. Ook legt de directeur ons jaarplan ter instemming voor aan
de MR van De Regenboog.
Door het lezen van dit jaarplan krijgt u een goed beeld van onze werkwijze en gerealiseerde ambities. Mocht u na het lezen van dit jaarplan vragen, opmerkingen of suggesties hebben neem dan even de moeite om deze te delen met de directie en/of onze
leerkrachten.
Namens Team De Regenboog,
Hilde van Eldonk
Directeur De Regenboog
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2. Impact Corona
Na een periode Corona, zijn we in september 2020 gestart met fysiek onderwijs. Op 16
december besloot het ministerie van onderwijs plots de basisscholen opnieuw te sluiten.
Daar ‘profiteerden’ we van de ‘lessons learned’. We legden alles vast in de kwaliteitskaart
en informeerden ouders, leerkrachten en externen vanuit één lijn met vaste regels en
routines in kwaliteitskaarten.
De coronacrisis heeft een grote impact op leerlingen en scholen. De crisis heeft veel van
het personeel gevraagd en verschillen tussen leerlingen zijn vergroot. Als school volgen
wij de ontwikkeling van onze leerlingen en passen daarop ons onderwijs aan. Met behulp
ons leerlingvolgsysteem (LOVS: de gegevens van de CITO E en M toetsen 2021), de
resultaten van Zien, KIJK en observaties van leerkrachten zijn we gekomen tot extra
ondersteuningsbehoeften, de zogenaamde ‘schoolscan’. Daarmee hebben we een beeld
van hoe de leerlingen ervoor staan en van wat nodig is om eventuele leer- en ontwikkelvertragingen als gevolg van de coronapandemie te herstellen.
Tijdens de beide lockdowns is dagelijks tussen 9.00-12.00 ingezet op de expliciete directe instructies van de kernvakken taal, lezen, technisch lezen en rekenen. Waarna in
de middagen is ingezet op extra ondersteuning voor de leerlingen met leer- en ontwikkelachterstanden. Alle risicoleerlingen zijn tijdens de 2e lockdown in de school opgevangen voor expliciete instructie, ondersteuning en aandacht.
De Regenboog heeft voldoende groei op school- en groepsniveau laten zien. Hiervoor
verwijzen we naar de School- en groepsbespreking M en E 2021.
De analyse in de schoolscan richt zich op 2 domeinen.
•
•

De cognitieve ontwikkeling: de kernvakken taal, lezen, technisch lezen, rekenen en
woordenschat.
De sociaal – emotionele ontwikkeling en welbevinden: hierbij gaat het om bijvoorbeeld omgaan met emoties, samenwerken, motivatie en zelfvertrouwen.

Dankzij alle interventies en inspanningen zijn de achterstanden niet extreem of zorgelijk.
Toch zijn er leerlingen die ondanks alle interventies en inspanningen niet optimaal hebben kunnen leren en ontwikkelen, in deze coronaperiode. We hebben vastgesteld wat
onze school (leerlingen, ouders en team) nodig heeft om coronavertragingen in te kunnen inlopen.
Vanuit de schoolscan hebben vastgesteld wat onze leerlingen en onze school nodig heeft
om coronavertragingen in te kunnen inlopen. Dit zetten we uiteen in onderstaande actiepunten:
•
•
•
•
•
•

Effectievere inzet van onderwijs: tutoring
Effectievere inzet van onderwijs: intensieve ondersteuning.
Effectievere inzet van onderwijs: begrijpend lezen en luisteren.
Cultuureducatie.
Ondersteuning sociaal emotioneel leren en sociale veiligheid en welbevinden.
Interventies gericht op faciliteiten en randvoorwaarden

De uitwerking is vastgelegd in het Nationaal Programma Onderwijs en Jaarplan 21-22.
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3. Basisschool De Regenboog
3.1 Leerlingpopulatie
Wij vinden uitgaan van de leerlingpopulatie cruciaal voor onze schoolontwikkeling. Daarvoor gebruiken we onze eigen leerlinginformatie en de rapportage van het Nationaal
Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). Dit geeft ons inzicht in de positie van onze leerlingen
gedurende de tijd op school en in het vervolgonderwijs. De informatie is van betekenis
voor onze schoolontwikkeling, het te ontwikkelen schoolplan en de daarmee samenhangende jaarplannen. De analyse, conclusie en verklaring bepaalt mede welke schoolontwikkelingen we al dan niet inzetten. Onderdelen die betrekking hebben op de leerlingpopulatie en de positie van leerlingen gedurende de tijd op school en in het vervolgonderwijs de komen onder andere terug in het hoofdstuk: Verantwoording van de opbrengsten.

3.2 De schoolweging
Een nieuwe maat voor de leerlingenpopulatie Met ingang van het schooljaar 2020/2021
beoordeelt het Ministerie van OCW de leerresultaten aan het einde van de basisschool
aan de hand van een nieuw onderwijsresultatenmodel. Kijkend naar de leerlingpopulatie
(schoolweging 27,94) hebben we de schoolambitie niet alleen voor begrijpend lezen en
rekenen, maar voor alle vakken aangepast naar P20 = VIX 70 en P80 = VIX 40 gezet.
We vinden dat we niet tevreden mogen zijn met landelijke norm.

3.3 NOAT
Op 01-10-2020 zijn er 11 leerlingen in de categorie Nederlands onderwijs aan anderstaligen (NOAT).

3.4 Leerlingenaantal

Prognose leerlingenaantal voor 1 oktober 2020
1
2
3
4
5
6
32
50
53
49
58
47

7
49

8
43

Totaal
382

Vastgestelde leerlingenaantal per 1 oktober 2020
1
2
3
4
5
6
7
32
50
53
49
58
47
47

8
44

Totaal
381

5

3.5 Personeel
Gegevens personeel
Aantal medewerkers Onderwijzend personeel OPP
-startbekwaam
-basisbekwaam
-vakbekwaam
-L11 specialistische leerkracht
Aantal medewerkers OOP
-onderwijsassistent
-interieurverzorger
-administratief medewerker
Aantal facilitair medewerkers IBN
Aantal instromers
Aantal BHV’ers
Aantal LIO HAN studenten
Aantal PWPO studenten
Aantal vaste invallers

Begin
25
4
1
20
6

Eind
25
2
3
20
8

2
2
1
1
1
6
1
1
1

2
2
1
1
1
6
1
0
3

Mobiliteit is een belangrijk onderdeel binnen de professionalisering en kwaliteitszorg van
Optimus. Voor medewerkers is de mogelijkheid om te kunnen veranderen van school
binnen de eigen stichting een meerwaarde om verder te professionaliseren. Daarmee
versterken we het personeelsbestand van Optimus als geheel en de kwaliteit van individuele scholen in het bijzonder. Dit beleid wordt vormgegeven i.s.m. bestuur en personeelszaken en leidt niet tot kwaliteitsdaling. Directeuren bewaken dit te allen tijde samen
met team, bestuur en personeelszaken Optimus.
3 Leerkrachten gaan hun loopbaan voortzetten op één van onze andere scholen, 2 leerkrachten gaan hun loopbaan elders voortzetten.
Er worden 2 parttime en 1 fulltime vervangers aangesteld vanwege ziekte, zwangerschap
en de nieuwe subsidiemiddelen (NPO). Daarnaast 3 fulltime, 1 parttime leerkracht en 1
intern begeleider in vast dienstverband.
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4. Schoolbrede Enigma kwaliteitsaanpak
De wereld om ons heen verandert steeds sneller en dat betekent dat onderwijsopvattingen mee veranderen. Daarom is onze schoolontwikkeling gericht op continu verbeteren,
vanuit een integrale aanpak voor vernieuwen en verbeteren. We maken onszelf en onze
leerlingen hierdoor weerbaar, vanuit het geven en laten nemen van eigenaarschap.
Op De Regenboog realiseren we ons ook dat een aantal zaken tijdloos is: het belang van
een fijne sfeer in de klas, goed kunnen lezen, schrijven en rekenen.
De inzichten die wij hebben op leren en van waaruit wij handelen zijn wetenschappelijk
onderbouwd. Wij zijn gericht op het onderzoeken en toepassen van inzichten die een
beroep doen op de actieve betrokkenheid en het welbevinden van leerlingen. Met de
inzichten en werkwijzen die toepasbaar en onderbouwd zijn verrijken we het leren op De
Regenboog.

4.1 Hoe komt het jaarplan-jaarverslag tot stand
• Voorafgaand aan de nieuwe planperiode zijn de strategische doelen tot stand gekomen
•
•

•
•

•
•

vanuit de missie, visie en kernwaarden.
Van daaruit is de kwaliteitsaanpak in beeld gebracht. (Zie afbeelding)
Om dit alles te organiseren hebben we meer beweging in de organisatie gecreëerd.
Dit is gedaan door een stevig platform van directie, IB-er, onderwijsassistent, administratie, conciërge en interieurverzorgers neer te zetten als fundament.
Daarop functioneren alle leerkrachten in de vier units (1-2, 3-4, 5-6, 7-8) met het
professionele kader als uitgangspunt.
Ieder schooljaar wordt een jaar in 5 periodes tussen 2 vakanties, lees blokken, ingedeeld en zorgen we ervoor dat we in die blokken één ambitie als ontwikkeling inzetten
die we afronden met een evaluatie (meten, analyseren verklaren en bijstellen).
We stellen succescriteria en sluiten een periode (blok) af door het vieren van behaalde
doelen.
De ontwikkelingen worden opgepakt vanuit de ambitieplannen die door 2 regisseurs
per ontwikkeling worden gecoördineerd, gestuurd en geleid. Tijdens de ontwikkeling
in één periode (blok) werken we samen in verschillende leerteams.
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4.2 Ambitieplannen
Didactisch handelen
We willen alle teamleden een stevige basis aanreiken wat betreft de didactische vaardigheden die nodig zijn om leerlingen actief te betrekken bij de lessen. We vergroten kennis
en vaardigheden op het gebied van het formuleren van concrete lesdoelen en het hierbij
ontwerpen van een kraakheldere instructie.
Het cyclische proces van didactisch handelen is als ambitieplan opgenomen in het schoolplan 2019-2023. Voor het uitgebreide jaarplan/verslag van de ambities verwijzen we
naar de link: Didactisch handelen
Continu verbeteren
De schoolontwikkeling van De Regenboog is gericht op continu verbeteren, waardoor we
onszelf en onze leerlingen weerbaar maken en eigenaarschap geven en laten nemen.
Het team van De Regenboog is gericht op het onderzoeken en toepassen van inzichten
die een beroep doen op eigenaarschap, actieve interactie en persoonlijk leiderschap. Met
de inzichten en werkwijzen die wetenschappelijk onderbouwd en toepasbaar zijn, verrijken we het leren op De Regenboog.
Het cyclische proces van continu verbeteren is inmiddels als ambitieplan opgenomen in
het schoolplan 2019-2023. Voor het uitgebreide jaarplan/verslag van de ambities verwijzen we naar de link: Continu verbeteren
Opbrengstgericht Passend Onderwijs
We houden voortdurend zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen volgens de uitgangspunten van Opbrengstgericht Passend Onderwijs (OPO). Dit betekent dat we uitgaan van het volgende: Elk kind is uniek, maar dat betekent niet dat voor elke leerling
een apart programma mogelijk, nodig of zelfs wenselijk is (Struiksma 2012). We zeggen
daarom: Eerst een passend onderwijsaanbod voor de schoolpopulatie, dan een passend
aanbod voor de groep en indien nodig nog een finetuning op een enkele leerling.
Het cyclische proces van Opbrengstgericht Passend Onderwijs (OPO) is als ambitieplan
opgenomen in het schoolplan 2019-2023. Voor het uitgebreide jaarplan/verslag van de
ambities verwijzen we naar de link: Opbrengst Passend Onderwijs
Wereldburgerschap
De Regenboog is een school met de focus op leren leren, leren leven en leren samenleven
vanuit de wetenschap dat er balans en verbinding moet zijn tussen kwalificatie (kennis
en vaardigheden), burgerschap en persoonlijk leiderschap. We zien het als onze taak dat
leerlingen uitgedaagd worden na te denken over hun rol als burger in de Nederlandse
samenleving. We realiseren ons dat wij leerlingen normen en waarden moeten onderwijzen, zodat zij deel uit kunnen maken van de gemeenschap om daar actief een bijdrage
aan te leveren.
Het cyclische proces van wereldburgerschap is als ambitieplan opgenomen in het schoolplan 2019-2023. Voor het uitgebreide jaarplan/verslag van de ambities verwijzen we
naar de link: Wereldburgerschap
Professionaliseren
Op De Regenboog staat binnen de visie op professionaliseren het volgende centraal:
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•
•
•
•
•

We gaan uit van verbinding tussen de koers van Optimus, de daaraan gerelateerde
ambities van de school en daaraan gekoppelde ambities van het leerteam;
We gaan uit van het WAAROM, gevolgd door het HOE en toegepast in het WAT
('gouden cirkel' van Sinek);
We gaan uit van continu verbeteren volgens meten, analyseren, verklaren en bijstellen;
Iedere leerkracht van De Regenboog onderkent, onderschrijft en staat voor de
kenmerken van de professional; de lerende leraar;
We werken allemaal aan onze persoonlijke, professionele ontwikkeling.

We beschrijven jaarlijks onze coaching, begeleiding, team- en individuele scholing in een
scholingsplan. Dit plan volgen we en stellen we daar waar nodig bij.
Het cyclische proces van wereldburgerschap is als ambitieplan opgenomen in het
schoolplan 2019-2023. Voor het uitgebreide jaarplan/verslag van de ambities verwijzen
we naar de link: Professionaliseren
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5. Schoolscan
Vanwege de Corona lockdown hebben we midden en eind 2021 niet volgens planning
(toetskalender) getoetst. We hebben volgens de kaders van Optimus het volgende doel
gesteld: We nemen alleen de noodzakelijke toetsen af die ons objectief zicht geven op
de ontwikkeling van de leerlingen, waardoor we hen kunnen volgen en waarbij we informatie ontvangen waarmee we het aanbod voor de volgende periode op school-, groepsen individueel niveau kunnen aanpassen/bijstellen.
We hebben de onderstaande Midden toetsen afgenomen:
•
•
•
•
•

Basis Bewerking leerjaar 4 t/m 8.
Rekenen & wiskunde leerjaar 3 t/m 8.
Begrijpend lezen leerjaar 4 t/m 8.
Spelling leerjaar 3 t/m 7, dit kan eind februari/begin maart.
Avi en DMT leerjaar 3-4-5 en bij alle risicolezers 6 t/m 8.

We hebben de onderstaande Midden toetsen afgenomen:
•
•
•
•
•
•

Basis Bewerking: afnemen in leerjaar 4 t/m 7.
Rekenen Wiskunde: afnemen in leerjaar 3 t/m 7.
Begrijpend lezen: afnemen in leerjaar 4 t/m 7.
Spelling: afnemen in leerjaar 3 t/m 7.
Avi en DMT afnemen in leerjaar 3-4-5 en bij alle risicolezers 6 t/m 8.
Taalverzorging in leerjaar 7.

5.1 Analyseren, verklaren en bijstellen:
We verantwoorden onze opbrengsten op zowel de kernvakken rekenen, lezen, taalverzorging, technisch lezen en woordenschat als ook op de sociaal emotionele ontwikkeling
, sociale veiligheid en welbevinden 2 keer per jaar volgens meten, analyseren, verklaren
en bijstellen. We leggen dit vast in het verslag schoolbespreking en communiceren dit
naar MR, Bestuur en inspectie. Deze verslagen zijn op te vragen bij de directeur.

5.1.1 Analyseren en verklaren op school niveau:
Kijkend naar de leerlingpopulatie
(schoolweging 27,94) hebben we de schoolambitie niet alleen voor begrijpend lezen en rekenen, maar voor alle vakken aangepast naar
P20 = VIX 70 en P80 = VIX 40 gezet. We vinden dat we, kijkend naar de leerlingpopulatie
en de te verwachten uitstroom, niet tevreden kunnen zijn met landelijke norm.
Alle vakken:

Opbrengsten op schoolniveau voor alle Midden

Opbrengsten op schoolniveau voor alle vakken Eind
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We zien dat de leerjaren 3 t/m 8 ruim binnen de landelijke grens (65-35) scoren. Voor
Rekenen, Taalverzorging (Spelling) en Technisch lezen is de schoolambitie behaald, passend bij de schoolpopulatie. We zien een stabiele trend en een doorontwikkeling op spelling bij de P20. Voor begrijpend lezen behalen we de schoolambitie op P20 en P80 ook
Eind 2021 niet. Dit is een stabiele trend, niet passend bij onze populatie, wel in lijn met
de landelijke kengetallen.
Analyse groep 1

Analyse groep 2

De meerderheid van de groep 1 kinderen
scoort bij de 3 ontwikkelingsgebieden op
leeftijd. Er is maar een heel klein percentage
kinderen die onder hun leeftijd scoort. Een
grotere groep kinderen scoort boven hun
leeftijd. Dit is vooral bij het
ontwikkelingsgebied beginnende gecijferdheid.

Het overgrote deel van de groep 2 leerlingen
functioneert op alle 5 de ontwikkelingsgebieden, op leeftijd. Er zijn maar heel weinig
kinderen die onder hun leeftijd scoren. Een
groot deel van de kinderen functioneert zelfs
boven zijn leeftijd. Het ontwikkelingsgebied
taak/gerichtheid laat de meeste kinderen
zien die onder hun leeftijd presteren.

De gezamenlijke aanpak staat omschreven in de
onderwijsplannen. We zouden de opbrengsten verklaren a.d.h.v. het visgraat model. Hiervoor gebruiken we de schoolformulieren Afspraken vanuit onderwijsplannen voor verklaren en bijstellen kleuters
en groep 3-8.
De interventies die ertoe doen zijn voortgezet en genoteerd. Er is sterk ingezet op:
•
•

Specifiek ingezet op de cruciale kwalitatieve doelen. Gebruik gemaakt van de training en expertise van bureau Wolters (Doelgericht afstemmen op behoeften)
EDI aanpak in alle leerjaren. Gezamenlijk EDI lessen maken en delen met elkaar.

De auditieve waarneming en beginnende geletterdheid is niet naar verwachting doorontwikkeld in de kleutergroepen. Dit is te verklaren door een periode van lockdown. 1/3
deel van de lesweken is in lockdown geweest. Bij de kleuters is van dat deel minimaal
online les gegeven, waardoor aanzienlijk minder expliciete directe instructie en mondelinge taalvaardigheid heeft plaatsgevonden.

5.1.2 Bijstellen
We stellen waar nodig ons aanbod, leerkrachthandelen en leertijd bij a.d.h.v. het visgraat
model en onderstaande aandachtspunten. Hiervoor gebruiken we de schoolformulieren:
Afspraken vanuit onderwijsplannen voor verklaren en bijstellen kleuters en groep 3-8.
We passen daar waar nodig de ambitie of de algemene afspraken in het onderwijsplan
aan. Waar nodig stellen we kwaliteitskaarten op of passen we ze aan. Op groepsniveau
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worden alle interventieplannen en groepsoverzichten volgens het visgraat model geanalyseerd, verklaard en bijgesteld. Vastgelegd in ParnasSys en vertaald in de dag- en
weekplanningen. Deze worden gemonitord door de intern begeleider, Aandachtsfunctionaris en directeur en verantwoord naar MR, Bestuur en inspectie.
Voor het adequaat bijstellen van ‘t onderwijs stellen we onszelf de volgende vragen:
•

Is er een individuele/collectieve professionaliseringsbehoefte? Zo ja, hoe wordt hierin
voorzien?
• Moeten een of meerdere onderwijsplannen structureel worden aangepast?
• Moet er in de structuur/cultuur van opbrengstgericht werken iets worden aangepast?
o Didactische vormen: Wat niet procesmatig wordt beheerst of is geautomatiseerd moet lang kwantitatief worden opgepakt, niet kort kwalitatief.
o Pedagogische ondersteuning: analyse SEL en SVW let vooral op Socialisatie, Zelfbeeld en zelfvertrouwen, Taakgericht gedrag.
o Extra ondersteuning: Hoe brengen we de specifieke behoeften in beeld en
hoe stemmen we af? (Bijv. extra interventietijd lezen)
o Differentiatie:
Uiteraard is differentiatie in alle leerjaren belangrijk. Onderstaande vragen
kunnen hierbij helpend zijn:
▪ Welke leerlingen hebben waarvoor extra instructie en/of begeleiding
en/of aangepaste leerstof nodig?
▪ Voor welke leerlingen moet er compacte en/of uitdagende leerstof worden aangeboden?
▪ Voor welke leerlingen moeten er andere keuzes worden gemaakt (dan
het groepsaanbod)?
▪ Is rekening gehouden met de verwerkingssnelheid van de leerlingen
(tempo differentiatie)?
▪ Is het onderwijs voor de komende periode passend en opbrengstgericht? Tijd: Waar
ga je nu op focussen en hoe deel je de tijd in? Waak voor overload, maar waak voor te lage verwachtingen.

5.1.3 Interventies
In het kader van De Vliegende Start (professionaliseringstraject Optimus) worden
de nieuwe en startende leerkrachten worden gecoacht en begeleidt bij het pedagogisch en didactisch handelen in de klas.
o De leerkrachten van unit 3-4 krijgen ondersteuning en professionalisering op het
vlak van automatiseren bij technisch lezen en rekenen.
o De leerkrachten van groep 7 en 8 ontvangen extra ondersteuning voor het technisch lezen en automatiseren bij rekenen
o Voor 2021-2022 staan geen aanpassingen voor de onderwijsplannen genoteerd.
o In alle groepen is expliciete aandacht voor Bij de kleuters wordt meer tijd en gericht aanbod ingezet de op doelen (voor de rekenvoorwaarden) via de kleine kring.
o In groep 7-8 wordt meer tijd en een gerichter aanbod ingezet op technisch lezen
voor de leerlingen met achterstand.
o In groep 7-8 wordt een gericht aanbod ingezet op automatiseren bij rekenen.
o

5.2 Aanpak voor achterstanden:
We hebben specifiek ingezet op de leerlingen met achterstanden door alle zorgleerlingen
in de 2e lockdown volledig op school op te vangen. Zij hebben een specifiek onderwijsaanbod en/of extra ondersteuning vanuit RT en arrangementbegeleiding gehad.
27 Leerlingen hebben structureel deelgenomen aan het extra ondersteuningsprogramma. Bij deze groep leerlingen hebben we in de reguliere lesweken als ook in de
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lockdown periode expliciet ingezet op extra instructie, pré-teaching, begeleide inoefening, herhalen, automatiseren en verwerken van leerstof buiten het reguliere aanbod.
Overige risicoleerlingen hebben een extra instructie en ondersteuningsaanbod in de fysieke lesweken als ook in de lockdown tijdens de reguliere lestijd gehad.

5.2.1 Extra instructie en inoefening:
•
•
•
•
•

Beginnende geletterdheid en woordenschat via BOUW: Kinderen uit gr. 1-2-3-4.
Beginnende gecijferdheid via Schatkist d.m.v. extra begeleide instructie en inoefening: Kinderen uit groep 1-2.
Technisch lezen via BOUW, VLL en Estafette d.m.v. begeleide oefening VOORKOOR-DOOR: Kinderen uit groep 3, 4, 5
Spelling: instructie op oude fouten (voor nieuwe fouten): Kinderen uit groep 5,6,7
Rekenen: extra begeleide instructie en inoefening vanuit de methode en herhaling
d.m.v. Rekentuin. Er is specifieke aandacht besteed aan automatiseren, instructie
en modeling.

Na de 2e lockdown hebben we de leerlingen met ondersteuningsbehoeften opnieuw in
beeld gebracht en is het vervolgd met een specifiek onderwijsaanbod en/of extra ondersteuning vanuit RT en arrangementenbegeleiding. Daarbij hebben we extra aandacht
besteed aan de inzet op de cruciale kwalitatieve doelen:
•

•

•

Niet alle doelen zijn even belangrijk. We zijn in eerste instantie uitgegaan van de
meest basale doelen. Dit omvatte niet het hele curriculum, maar was wel 1F dekkend. We hebben die doelen gecheckt om zeker te weten wat beheerst werd, zodat
we op konden pakken wat via (her)instructie nog niet werd beheerst.
Skip de ballast:
We hebben ervoor gezorgd dat we cognitieve overload voorkomen, voor onszelf
en voor de leerling. We maakten verantwoorde keuzes door in de methode de niet
cruciale onderdelen te skippen. Dit hebben we gedaan door ze naast de referentieniveaus F3 te leggen.
10 minuten-didactiek
We brachten bij de kernvakken een cruciaal doel brengen kort onder de aandacht.
We (her)instrueerden dat doel in 2-3 minuten. Lieten de kinderen 4 opgaven zichtbaar maken en uitrekenen op papier (voorkeur) of wisbord. Wanneer 85% het
goed had, dan was het doel op groepsniveau beheerst en gingen we door. We
bleven dan niet hangen, want dat werkte vertragend voor 85% vd groep. Bij 1-2
hebben we dit in de kleine kring opgepakt.

5.2.2 Bijstellen
We gaan verder met een expliciete inzet aan de leerlingen met achterstanden op taal,
spelling, technisch lezen, rekenen begrijpend lezen en sociaal emotionele ontwikkeling.
Daarnaast bieden we extra aandacht aan de executieve functies bij onze meer- en hoogbegaafde leerlingen. We hebben na meten, analyseren en verklaren een nieuwe groep
leerlingen in kaart gebracht. Risico leerlingen die buiten deze groep vallen zijn met de
IB-er en leerkracht in kaart gebracht en interventies zijn besproken en vastgelegd in de
interventieplannen en dagroosters. Deze leerlingen krijgen expliciete ondersteuning via
de NPO middelen (zie Verantwoording NPO middelen 2021-2022)

5.3 Eindtoets
In 2020-2021 is de Centrale eindtoets afgenomen. We scoren de afgelopen jaren voor
het fundamentele (1F) en het streefniveau (2F/1S) ruim boven de signaleringswaarden
van de inspectie en boven het landelijk gemiddelde. In de handreiking NOV is de analyse
van de Eindtoets uitgebreid na te lezen.
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Dit is het percentage leerlingen dat met de
eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit
niveau aan het einde van de basisschool
moeten behalen. Voor alle basisscholen in
Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau
85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de
leerlingen het basisniveau halen, anders is
dat een signaal voor de inspectie.
Dit is het percentage leerlingen dat met de
eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of
2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het
streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit
niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is
de signaleringswaarde (minimale waarde)
voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere
niveau moet behalen, verschilt dus per
school. De inspectie kijkt eerst goed naar
kenmerken van de leerlingen (en van hun
ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.
Om te kunnen bepalen of we voldoende resultaat boeken en of voldoende leerlingen de
referentieniveaus beheersen, kijken we naar het percentage leerlingen dat in drie jaar
tijd 1F of 1S/2F heeft gehaald. We gebruiken de handreiking NOV voor het bepalen van
ambitieuze en realistische schooldoelen vanuit de PO raad in combinatie met managementrapportage resultaten eindtoets (venster PO). We publiceren onze opbrengsten via
Scholen op de kaart.
Voor de individuele vakken geldt:

Door wijzigingen in het onderwijskundig leiderschap wordt de analyse in september en
oktober 2021 verder aangevuld met conclusies en verklaringen, waarbij we de behaalde
percentages voor lezen, taalverzorging en rekenen vergelijken met de schooladviezen
van de leerlingen. Dit doen we om te kijken of alle leerlingen, waarvan je mag verwachten dat ze het streefniveau behalen, dit ook daadwerkelijk doen.
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5.4 Begrijpend lezen
De schoolambitie P20 = VIX 70 en P80 = VIX 40 is niet behaald. Ten opzichte van de
vorige Eindtoetsen zien we een dalende trend, een zorgelijk signaal.
Impact Corona:
Het effect van begrijpend leesonderwijs is pas op langere termijn zichtbaar. De resultaten zijn constant gebleven en ondanks de verbetering van kennis en vaardigheden niet
doorontwikkeld door de verminderde intensiteit. Opvallend veel leerlingen hebben een
lagere score DMT in combinatie met een lagere score begrijpend lezen. Vanwege de
lockdowns is er 1/3 deel van de totale lesweken minder tijd besteed aan woordenschat/begrijpend leesonderwijs (inclusief luisteren en kijken).
Voor Begrijpend lezen geldt dat dit een schoolontwikkeling wordt met prioriteit op leesplezier en verbetering woordenschat in relatie tot kennis van de wereld verwachten. We
verwijzen naar het onderwijsplan begrijpend lezen en de ambitieplannen didactisch handelen, opbrengstgericht passend onderwijs en wereldburgerschap.

5.5 Rekenen
De schoolambitie P20 = VIX 70 en P80 = VIX 40 is behaald. Een redelijk constante trend,
stabiel en een constante lijn. Op het gebied van rekenen liggen de eindopbrengsten
ondanks de Coronaperiode, ruim boven de signaleringswaarden en het landelijk gemiddelde.
Impact Corona:
We zien dat in de onderbouwgroepen tijdens de Coronaperiode het online lesgeven de
meeste impact heeft gehad. Het is daardoor met name voor de middenbouwgroepen heel
erg belangrijk om de cruciale doelen te checken bij het rekenonderwijs. En daarnaast
interactief tijdens de instructies en de begeleide inoefening handelend bezig te kunnen
zijn.
Het rekenonderwijs vraagt met name in de onderbouw de aandacht, omdat we recentelijk de nieuwe rekenmethode Getal en ruimte hebben aangeschaft en ingevoerd. Interventies op automatiseren voor de groepen 3 t/m 8 is prioriteit op schoolniveau. We verwijzen naar het onderwijsplan rekenen en de ambitieplannen didactisch handelen en
opbrengstgericht passend onderwijs.

5.6 Technisch lezen
De schoolambitie P20 = VIX 70 en P80 = VIX 40 is behaald. De P80 is iets gezakt, nog
passend binnen de schoolambitie. Opvallend is wel dat dit voor de 3de meting op rij
gebeurt waardoor we mogen spreken van een trend. Ook het gemiddelde vertoont voor
de 3de meting op rij een daling.
Op het gebied van technisch lezen zien we zorgsignalen in de groepen 5 t/m 8. Op basis
van onze schoolpopulatie en het spreidingsgetal moeten wij hogere resultaten gaan behalen. Zorgelijk is dat de groepen 8 onvoldoende groei hebben laten zien én onder het
landelijk gemiddelde scoren.
Impact Corona:
Het aanbod op het gebied van technisch lezen is door de lockdowns minder intensief
geweest dan in voorgaande jaren. Leerlingen met een account op Bouw! hadden de mogelijkheid om thuis te oefenen met extra begeleiding en met hun ouders.
Voor de huidige groepen 8 geldt: In groep 7 is mede door de Coronaperiode niet expliciet
ingezet op technisch lezen. Ingezette interventies van midden naar eind hebben niet het
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gewenste resultaat opgeleverd. Belangrijk dat leerkrachten en IB bekijken welke interventies meer effect hebben en die gedurende het gehele schooljaar dagelijks 15 minuten
voor zorgleerlingen inzetten.
We verwijzen naar het onderwijsplan technisch lezen, beginnende geletterdheid en de
ambitieplannen didactisch handelen en opbrengstgericht passend onderwijs.

5.7 Taalverzorging
De schoolambitie P20 = VIX 70 en P80 = VIX 40 is behaald. Er is een stijging bij de P20
ten opzichte van M21. De P80 is als trend redelijk constant en boven de ambitie.
De eindopbrengsten groep 7 op de onderdelen taalverzorging grammatica, interpunctie
en spelling werkwoorden liggen boven de norm. Spelling niet-werkwoorden scoren we
onder de norm. Groep 8 scoort boven de signaleringswaarde en het landelijk gemiddelde
in vergelijking met scholen met dezelfde weging.
Impact Corona:
Tijdens de schoolsluiting als gevolg van de Coronapandemie hebben onze leerkrachten
weliswaar online lesgegeven, maar er is ook een gedeelte van de geplande lestijd verloren gegaan. Bij de spellingslessen en expliciet bij de risicoleerlingen is extra instructie
en leertijd op de cruciale doelen ingezet. D.w.z. oud gaat voor nieuw in de volgorde: 1.
Klankzuivere woorden 2. Woorden die eindigen op d/t 3. Open/ gesloten lettergreep
Het is onvoldoende duidelijk waarom spelling niet-werkwoorden onder norm is, terwijl
spelling 3.0 ruim boven de norm wordt gescoord. Verdere analyse is wenselijk, waarna
interventies worden ingezet in groep 7 en 8. We verwijzen naar het onderwijsplan Taal,
beginnende geletterdheid en de ambitieplannen didactisch handelen en opbrengstgericht
passend onderwijs.

5.8 Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
We zien al bij de start van de vierjarigen op onze school een enorm niveauverschil tussen
onze leerlingen in de groepen 1-2.
Impact Corona:
In Schaijk bieden enkele kinderopvangorganisaties Voor- en Vroegschoolse Educatie
(VVE) aan. Mede door het Coronavirus, als ook door een betere signalering starten op
korte termijn meer vierjarigen dan voorheen op onze school met een (taal) achterstand.
We hebben direct vanaf de aankondiging van de 2e lockdown gezorgd dat we alle leerlingen in beeld hadden. Waar nodig schakelden leerkrachten de intern begeleider, zorgen/of hoofbegaafdheidspecialist in. Voor enkele leerlingen hebben we gezamenlijke acties met het preventieteam Landerd ingezet. Alle risicoleerlingen zijn opgevangen in de
noodopvang en/of in combinatie met BSO noodopvang. We hebben mogelijk niet alle
NT2 leerlingen goed genoeg in beeld gehad.
Het is onvoldoende duidelijk hoe we de NT2 leerlingen een beter onderwijsaanbod kunnen bieden. Een concrete inzet vanuit de Taalklas en/of 30.06 heeft prioriteit. Acties
VVE zijn vastgelegd in het Convenant 2019-2021 Voor en Vroegschoolse Educatie.
We verwijzen naar de onderwijsplannen Taal en lezen en de ambitieplannen didactisch
handelen en opbrengstgericht passend onderwijs.

5.9 Sociale veiligheid, welbevinden en burgerschap
De Regenboog moet voor iedereen een veilige en vertrouwde omgeving zijn, daar waar
we met plezier leren leren, leren leven en leren samen leven. Vanuit betrokken leerlingen
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door eigenaarschap maken we normen en waarden zichtbaar. Daar waar die geschonden
worden, grijpen we in. We voeren een veiligheidsbeleid. Er vindt jaarlijks een monitoring
van de veiligheidsbeleving van leerlingen plaats via ZIEN, de Veiligheidsthermometer.
De uitslag van de vragenlijsten Welbevinden, pestbeleving en veiligheidsbeleving betekent dat er weinig pestbeleving is bij onze
leerlingen. Alleen op de
stelling Andere kinderen
sluiten mij buiten heeft een
enkele leerling gekozen
voor de antwoordopties
‘dat is (bijna) altijd zo’ en
‘dat is vaak zo’. Geen van
de kinderen heeft ingevuld
dat ze zich niet veilig voelen of gepest worden.

Afgelopen jaar heeft de
monitoring veiligheidsbeleving via de bestuursmodule plaatsgevonden.
Veiligheidsbeleving van leerlingen bestuursmodule
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Veiligheidsbeleving van ouders bestuursmodule

Veiligheidsbeleving van team bestuursmodule

We publiceren dit via onze website en Scholen op de kaart.
Uit de analyses van de gegevens is naar voren gekomen dat er op schoolniveau geen
extra aandachtspunten zijn. Op groepsniveau zien we in de onderbouw aandachtspunt
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op taakgerichtheid en zelfstandigheid. Bij de hoogbegaafde leerlingen zien we aandachtspunten in de executieve functies.

Impact Corona:
Door onderwijs op afstand zijn Inhibitie, taakgerichtheid en zelfstandigheid met name
de jongere leerlingen en meer -en hoogbegaafde leerlingen onvoldoende aan bod gekomen. Voor deze leerlingen zetten we op groeps- en individueel niveau interventies in.
We verwijzen naar het ambitieplan wereldburgerschap en de kwaliteitskaarten Sociaal
emotioneel leren en sociale veiligheid en welbevinden.

5.10 Wereld oriëntatie, wetenschap en techniek
Onze school voldoet aan de wettelijke verplichting Wetenschap & technologie (W&T) in
overeenstemming met de doelen uit het techniekpact. Mede door de overstap van de
verouderde versies van onze zaakvakmethoden natuur en techniek, aardrijkskunde en
geschiedenis naar de geïntegreerde methode Blink zijn we weer up to date.
Impact Corona:
Tijdens de lockdown is het lesaanbod van de zaakvakken minder intensief geweest. De
prioriteit van de beschikbare onderwijstijd lag bij de kernvakken taal, lezen en rekenen.
We verwijzen naar het ambitieplan wereldburgerschap.
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6. Verantwoording van de opbrengsten
We analyseren de resultaten cyclisch volgens vaste procedures op school, groeps- en
individueel niveau en leggen ze vast. Twee keer per jaar maken we een analyse van het
behaalde resultaat op de tussen- en eindtoetsen. We zetten dit af tegen de totale ontwikkeling van de groep en de totale ontwikkeling van de leerling (persoonlijk). We nemen
daarbij de dagelijkse observaties, betrokkenheid en werkhouding mee. We publiceren de
opbrengsten via We publiceren dit via onze website en Scholen op de kaart.
Naast de uitslagen van de Citotoetsen kijken we ook naar het welbevinden van leerlingen, de werkhouding, de uitslagen van methodegebonden toetsen en de omgevingssituatie. Voor ons is het cruciaal dat iedere leerling stappen maakt in zijn ontwikkeling
en resultaten behaalt, passend bij de totale ontwikkeling.
Het is onze ambitie om het lerend vermogen van leerlingen verder te versterken en
onszelf uit te dagen grenzen te verleggen. Dit betekent dat we hoge verwachtingen hebben, dat alle leerlingen gelijke kansen verdienen om succesvol te zijn. Dit vraagt om een
sterk geloof van ons leerkrachten in de potentie tot leren dat in elk kind aanwezig is.
Effectief omgaan met verschillen draait dan ook niet om verlagen van doelen, maar om
het realiseren van kwalitatief goede instructie en hoogwaardige feedback voor álle leerlingen ongeacht de sociaal-economische achtergrond.
CITO-toetsen meten de vaardigheden van kinderen, onafhankelijk van de methode. Door
deze toetsen te gebruiken kunnen leerlingen en groepen objectief worden gevolgd per
leerjaar. Het landelijk gemiddelde wordt daarbij als uitgangspunt genomen, waardoor
zichtbaar wordt of groepen en leerlingen de verwachte ontwikkelingslijn doorlopen en
naar verwachting presteren.

6.1 Schooladviezen
De adviezen van de leerlingen (zie afbeelding) zijn in overeenstemming met de verwachtingen op grond van de kenmerken van de populatie. We kijken samen met ouders en
kind naar ontwikkeling, werkhouding, inzet, doorzettingsvermogen en resultaten. De gegevens uit het Drempelonderzoek zijn hierin meegenomen.
Alle leerlingen van groep 8 hebben in schooljaar 2020-2021 voor 1 maart het schriftelijke
schooladvies volgens de norm en adviezen van de PO Raad ontvangen.
Het team van leerkrachten, intern begeleider en directeur heeft op basis van het advies
van het ministerie en de kaders van het College van Bestuur van Optimus overleg gehad,
de richtlijnen besproken en individuele situaties afgewogen. 11 Adviezen zijn heroverwogen, 5 adviezen zijn naar boven bijgesteld. Het afgegeven schooladvies is daarmee
voor alle leerlingen definitief geworden.
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Schooladviezen

De Regenboog

Vergelijkbare scholen

Schooljaar: 2019-2020 Bron: DUO

6.2 Vervolg na 3 jaar VO
Hierbij het aantal leerlingen die in 2016-2017 naar het voortgezet onderwijs uitstroomden, na 3 jaar op, onder of boven het schooladvies zitten. We analyseren en verklaren
het vervolg na 3 jaar VO en stellen waar nodig onze aanpak bij.
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6.3 Leerlingendoorstroom
De leerlingen doorlopen in beginsel de school binnen de verwachte periode van acht jaar.
We analyseren en verklaren de leerlingendoorstroom en stellen waar nodig onze aanpak
bij.
1
2

Percentage leerlingen op 1 oktober 5 van de 385 leerlingen = ≤ 5%
12 jaar of ouder? [Norm ≤ 5%]
Kleuterverlenging
Een kleuterverlenger is een leerling in leerjaar 2
die voor de derde keer in het basisonderwijs zit
en die zes of zeven jaar is.

Norm ≤ 12%
Wanneer dit boven het percentage
uitkomt, dan beschrijven wij
waarom.

Percentage ≤ 12%
Versnellen
Een kleuterversneller is een leerling in leerjaar 3,
die voor de eerste of tweede keer in het basisonderwijs zit en die jonger is dan zes jaar.

3

Zittenblijvers
Een zittenblijver is een leerling in leerjaar 3 tot
en met 8, die in twee opvolgende 1 oktober tellingen op dezelfde school in
hetzelfde leerjaar voorkomt.

Norm ≤ 3%
Wanneer dit boven het percentage
uitkomt, dan beschrijven wij
waarom.

De norm is ≤ 3%
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Overstappers
Overstappers naar de school zijn de leerlingen
die tussentijds zijn ingestroomd; in het vorige
schooljaar zaten deze leerlingen op een andere
school binnen het PO.
Overstappers van de school zijn de leerlingen die
tussentijds zijn uitgestroomd; in het volgende
schooljaar zitten deze leerlingen op een andere
school binnen het PO. De gemiddelde
verblijfsduur is het gemiddeld aantal jaar dat de
uitgestroomde leerlingen op de school hebben
gezeten.
Reguliere instroom (van buiten het po naar deze
school) en reguliere uitstroom (van deze school
naar een school buiten het po) worden buiten
beschouwing gelaten.
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7. Afkortingenlijst
AF
AVG
AVI
BPV
BVL
CAO
CED
CITO LOVS
CmK
CVB
DMT
EDI
(G)MR
HBH
HBO
HGW
IB-er
ICT
LIO
Master EN
MR
NPO
OPO
OPP
PAB
PABO
PDCA
PLG
PO
VO
POP
RI&E
ROC
SBO
SEL
SO
SOP
TOM
TTR
WMKPO

Aandachtsfunctionaris
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Analyse van Individualiseringsvormen
Beroepspraktijkvorming (stage)
Brabants Veiligheids Label
Collectieve Arbeidsovereenkomst
Centrum Educatieve Dienstverlening
Leerling Onderwijs Volg Systeem van het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling
Cultuur met Kwaliteit
College van Bestuur
Drie Minuten Toets
Expliciete Directe Instructie
(Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad
Hoogbegaafdheid
Hoger Beroeps Onderwijs
Handelingsgericht Werken
Intern Begeleider
Informatie- en Communicatietechnologie
Leraar IN Opleiding
Master Educational Needs
Medezeggenschapsraad
Nationaal Programma Onderwijs
Opbrengstgericht Passend Onderwijs
Ontwikkelingsperspectief
Preventieve Ambulante Begeleiding
Pedagogische Academie Basis Onderwijs
Plan Do Check Act
Professionele Leergemeenschap
Primair Onderwijs
Voortgezet Onderwijs
Persoonlijk Ontwikkeling Plan
Risico Inventarisatie & Evaluatie
Regionaal Onderwijs Centrum
Speciaal Basis Onderwijs
Sociaal Emotioneel Leren
Speciaal Onderwijs
School Ondersteuningsprofiel
Team Ontwikkeling Op Maat
Tempo Toets Rekenen
Werken Met Kwaliteit Primair Onderwijs
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