
Schoolscan WSKO Mariaschool
versie: 5 juli 2021

Inhoud van de schoolscan:

1. Leerlingpopulatie en schoolweging

2. Analyse eindopbrengsten

3. Analyse cognitieve ontwikkeling en opbrengsten op school-, groeps- en

leerlingniveau inclusief aandachtspunten en interventies.

4. Analyse sociaal emotionele ontwikkeling en welbevinden op school-, groeps- en

leerlingniveau.

5. Conclusies van de analyses

6. Interventies

7. Communicatie en tijdpad

a. team

b. ouders

c. leerlingen

8. Monitoring (tussentijdse evaluaties en eindevaluatie)

1



1. Leerlingpopulatie en schoolweging

De schoolweging van onze school is bepaald op 29,96 voor het schooljaar 2020-2021 met

een spreidingsgetal van 6,49.

Het driejaarsgemiddelde is bepaald op 29,41. Onze schoolweging en spreidingsgetal is in de

afgelopen 3 jaren gestegen.

Het aantal leerlingen met niet-nederlandse culturele achtergrond (NNCA) neemt toe; nu

11% . Het aantal leerlingen met een achterstand in de taalontwikkeling neemt toe.

Met name in de onderbouw zien we nu veel kinderen met een NT2-achtergrond.

In het verleden had onze school te maken met de gewichtenregeling. Deze regeling is vervallen,
en in plaats daarvan ontvangt onze school jaarlijks de zogenaamde achterstandsscores.

De achterstandsscore zonder drempel is van belang om het aantal leerlingen die vallen onder
het achterstandenbeleid in te schatten. Hoe hoger de achterstandsscore zonder drempel, hoe
meer leerlingen er vallen onder het achterstandenbeleid.

2. Analyse eindopbrengsten

Voor de onderstaande analyse hebben we gebruik gemaakt van de resultatenmonitor van de

PO-raad.

Uit de analyse van de eindtoetsen 2017/2018, 2018/2019 en 2019/2020 blijkt het volgende.
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Resultaten 2-jaargemiddelde

1F 2F/1S

Signaleringswaarde 85% 49%

Landelijk gemiddelde
schoolwegingsgroep

96,3% 62,1%

Resultaat Mariaschool 94,6% 46,4%

Uitgesplitst naar vak zien de resultaten er als volgt uit:

Resultaten 2-jaargemiddelde (aangevuld met resultaten 2021) lezen, taal en rekenen

1F 2F/1S 2021 1F 2021 2F/1S

signalerings
waarde 85%

signalerings
waarde 49%

Lezen

Landelijke gemiddelde
schoolwegingsgroep

98,5% 77,5%

Resultaat Mariaschool 95,6% 57,8% 100% 76,2%

Taalverzorging

Landelijke gemiddelde
schoolwegingsgroep

96,9% 60,4%

Resultaat Mariaschool 95,6% 53,3% 100% 81%

Rekenen

Landelijke gemiddelde
schoolwegingsgroep

93,6% 48,4%

Resultaat Mariaschool 88,9% 31,1% 98% 38,1%

Eindtoets DIA 20/21  : 362,3   Landelijk gemiddelde : 360

Op basis van de gegeven adviezen in het schooljaar 20/21 is het % Lezen en Rekenen
2F/1S niet voldoende. Er hadden meer leerlingen met advies Lezen (vmbo k/gt en hoger) en
Rekenen (vmbo gt/havo en hoger) 2F/1S moeten halen. Met name bij rekenen is het verschil
groot. Op basis van de gegeven adviezen had 73,3% 2F/1S moeten halen; het was 39%.
1F hebben alle leerlingen ( op 1 leerling na met rekenen, die zit op een eigen leerlijn
rekenen) behaald. Het percentage 2F/1S is wel ten opzichte van de vorige schooljaren
enorm gestegen.

Het % leerlingen dat op, onder of boven schooladvies heeft gescoord
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Totaal 4 leerlingen scoorden onder het advies
Totaal 16 leerlingen scoorden hoger dan het advies.

Hoeveel adviezen zijn heroverwogen ?
11, waarvan er 9 leerlingen zijn bijgesteld.

Aandachtspunten voor schooljaar 2021/2022
- Kinderen met groeimogelijkheden(lage C) gaan naar de klimopklas.
- Kinderen met gt/havo en hoger verdienen meer aandacht tijdens rekenlessen.

Zij lijken onvoldoende van het rekenonderwijs te profiteren.
- Blijvend extra aandacht voor begrijpend leesstrategieën en voortgezet

technisch lezen.
- Diatoets verdelen over 2 dagen.
- Vanaf eind groep 7 hele taken achter elkaar maken bij CITO toetsen.
- Midden groep 7 al voorlopig advies geven.

Conclusie
- Werkwijze Taal/spelling methode Staal slaat goed aan. Hoge scores.

3. Analyse tussen opbrengsten op
school-, groeps- en leerlingniveau

Schoolniveau
De ontwikkeling van de leerlingen wordt op onze school gevolgd met behulp van
methodegebonden (methodetoetsen) en methode-onafhankelijke toetsen (Cito). Om de
ontwikkeling van de groepen en de individuele leerlingen in beeld te brengen, gebruiken we het
leerlingvolgsysteem ParnasSys. In dit hoofdstuk maken we de behaalde tussenresultaten
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inzichtelijk voor de onderdelen Rekenen en wiskunde (RW), Begrijpend lezen (BL), Technisch
lezen en Spelling (SPE). Per onderdeel geven we van de medio- en de eindtoetsen (M resp. E)
een overzicht van het percentage leerlingen per niveaugroep:

1. Percentage leerlingen niveaugroep Verdiept (niveau I), afgezet tegen een norm
2. Percentage leerlingen niveaugroep Basis (niveau II-III), afgezet tegen een norm
3. Percentage leerlingen niveaugroep Intensief (niveau IV-V), afgezet tegen een norm
4. Percentage leerlingen niveaugroep Zeer intensief (niveau V), afgezet tegen een norm

De tabellen geven ook de totalen:

1. Percentage leerlingen niveaugroep Verdiept (niveau I), afgezet tegen een norm
2. Percentage leerlingen niveaugroep Verdiept + Basis (niveau I en II), afgezet tegen een

norm
3. Percentage leerlingen niveaugroep Verdiept + Basis + Intensief (niveau I, II en III),

afgezet tegen een norm

Rekenen/Wiskunde
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Conclusies Rekenen/Wiskunde meetmoment M 19/20 ten opzichte van M 20/21 op

schoolniveau:

● Niveaugroep verdiept (I) en basis (II en III) zijn gestegen

● Niveaugroep intensief (IV en V) en zeer intensief (V) zijn gedaald

Begrijpend Lezen
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Conclusies Begrijpend lezen meetmoment M 19/20 ten opzichte van M 20/21 op

schoolniveau:

● Verdiept (I) is met 5% gestegen

● Basis (II en III) is ongeveer gelijk gebleven ( 41 -44%)

● Intensief (IV en V) is gelijk gebleven

● Zeer intensief is met 6% gedaald

Spelling
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Conclusies Spelling meetmoment M 19/20 ten opzichte van M 20/21 op schoolniveau:

● Verdiept (I) is gestegen met gemiddeld 10%

● Basis (II en III) is ongeveer gelijk gebleven

● Intensief en Zeer intensief waren al laag maar percentage is nog verder gedaald

Technisch lezen
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Conclusies technisch lezen meetmoment M 19/20 ten opzichte van M 20/21 op

schoolniveau:

● verschil in opbrengsten tussen AVI en DMT

● het technisch leesniveau is gemiddeld gelijk gebleven of  gestegen

● het aanbod voor het basis en verdiepingsniveau is onvoldoende, deze percentages

lopen vanaf groep 6 terug ( aanbod voortgezet technisch lezen)
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Groepsniveau
Om een goed beeld te krijgen van mogelijke leerachterstanden en/of vertragingen, hebben we de
uitslagen van de M-toets (2019-2020) vergeleken met de E-toets (2019-2020)/de B-toets
(2020-2021) en de M-toets van 2020-2021. De tabel (trend) laat zien de ontwikkeling in relatie tot
de vaardigheidsscores (gerelateerd aan een norm), de vaardigheidsgroei (gerelateerd aan een
norm) en het niveau (de niveauverdeling).

Rekenen/Wiskunde
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Begrijpend Lezen
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Spelling
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Leerlingniveau

De resultaten van de individuele leerling worden besproken en vastgelegd na de

groepsbesprekingen. Indien nodig wordt er een individueel handelingsplan of plan van

aanpak gemaakt. Dit is terug te vinden in parnassys en in het klasse(n)plan.

Het jonge kind ( groep 1 en 2)

In de groepen 1 en 2 signaleren wij leerlingen die te lijden hebben gehad onder het

thuisonderwijs in de periode van de lockdowns. Het onderwijs aan het jonge kind ( spelend

leren en samen spelen) is nauwelijks of niet te organiseren op afstand. De leraren in deze

groepen hebben met behulp van observaties van Bosos, en gesprekken met de leerlingen

vastgesteld welke leerlingen een vertraging laten zien in hun ontwikkeling. Dit is besproken

met de ouders. Er is een plan van aanpak gemaakt voor de kinderen uit groep 2 voor in de

start in groep 3.
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4. Analyse sociaal emotionele
ontwikkeling en welbevinden

Samenwerken en omgaan met elkaar

Na de tweede lockdownperiode waren de kinderen en de leerkrachten enorm blij om elkaar

weer te zien. Er is na terugkomst weer gestart met de ‘gouden weken’ zoals je die ook hebt

bij de start van een schooljaar. Vanuit het Orka platform en de Heldenaanpak is er veel

aandacht besteed aan groepsvorming en het leer- en leefklimaat in de groep.

Concentratie en werkhouding

Na de 2de lockdown heeft de focus vooral gelegen op de kernvakken ( taal, lezen, rekenen,

schrijven en engels). Door een goede afwisseling en balans in werkvormen en

verwerkingsopdrachten hebben de leerlingen ook hun concentratieboog weer kunnen

opbouwen. Dat ging bij de ene sneller en beter dan bij de andere leerling.

15



5. Conclusies van de analyses en
aanbevelingen

Zowel op onze tussenopbrengsten als op de eindtoets zien we over het algemeen een mooie

stijging van de resultaten. Het onderstaande heeft hieraan bijgedragen:

- tijdens 2de lockdown zijn veel leerlingen met een ondersteuningsbehoefte toch naar

school blijven gaan. Dat varieerde van een uurtje tot een hele schooldag. Zij kregen

fysiek les in hun eigen lokaal bij hun eigen leerkracht.

- na de 2de lockdown lag de focus vooral op de kernvakken ( rekenen, taal, lezen,

schrijven en engels)

- na de 2de lockdown is in de klimopklas extra ingezet op instructie aan kleine groepen

- de inhaal- en achterstand subsidie is gebruikt voor 1 op 1 begeleiding door externe

specialisten en extra instructie aan kleine groepen

- onze groepen hebben een gemiddelde grootte van 22-26 leerlingen

Verdere conclusies:

● vanaf groep 6 lijken met name de verdieping- en basisniveau leerlingen niet altijd

voldoende te profiteren van het onderwijsaanbod.

● door de cohortering hebben leerlingen met een eigen leerlijn voor rekenen en de

+leerlingen rekenen niet groepsoverstijgend gewerkt. Het werken bij de eigen

leerkracht resulteerde bij de meeste leerlingen in een groei in de vaardigheidsscore

● vakgerelateerde aanbevelingen zijn terug te vinden in het taalbeleidsplan (

automatiseren, voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen) en rekenbeleidsplan

(WIG5 op doelen, toetsen op mijlpalen, automatiseren)

Aanbevelingen :

● continuering van begeleiding van individuele leerlingen ( 1 op 1) en kleine groepjes

● gemiddelde groepsgrootte van 22-26 leerlingen voorlopig vasthouden

● we zien een steeds grotere spreiding in de functioneringsniveaus binnen een groep,

dit vraagt om een verdere professionalisering van het leerkrachthandelen (didactisch,

differentiatie)

● ons leerlingvolgsysteem ( Cito, parnassys, ultimview, WMK) voorziet ons van veel

informatie over de leerlingen, dit vraagt om een verdere professionalisering

(data-analyse omzetten in handelen - datagestuurd werken)

● om de geschiedenis van een individuele leerling en de groep als geheel beter in kaart

te houden, gaan we gebruik maken van klasse(n)plan

● een groepsanalyse vanaf eind groep 6 in relatie tot de referentieniveaus groep ⅞ met

een plan van aanpak
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● de leerkracht blijft altijd verantwoordelijk voor de leerlingen in zijn/haar groep, ook

als die in een andere groep op een ander niveau een vak volgen
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6. Interventies en schooleigen
doelen

Landschappen - schooleigen doelen schooljaar  21/22

Team - leerkracht handelen ● verbinding
● didactiek - differentiatie
● analyse

Groei van de leerling ● kernvakken (SLO doelen)
● klimopklas
● leerling populatie (NT2)
● samenwerkend leren ( Blink)

Sociale vaardigheden ● burgerschapsvorming en identiteit

Ouders ● verbinding
● verwachtingsmanagement

Eigenaarschap ● Klasse(n) plan
● Zorgbeleidsplan

Naar aanleiding van de schoolscan zijn we tot een keuze in interventies gekomen, een aantal

daarvan worden nu al ingezet en willen we continueren:

Klassen verkleining
Instructie kleine groepen
Instructie 1 op 1
Uitbreiden onderwijstijd  ( + 15 min en huiswerkklas )
Verdieping didactiek ( directe instructie en feedback )
Technieken voor begrijpend lezen
Samenwerkend leren
Inzetten digitale technologie
Interventies gericht op welbevinden
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7. Communicatie en tijdpad
a. team

Het team heeft de plannen vormgegeven en staan daarmee aan de basis van het plan dat

hier gepresenteerd wordt. De directie heeft het plan uitgewerkt en doorgerekend.

b. ouders

Nadat het team, de MR en het bestuur het plan heeft goedgekeurd, zal een samenvatting

van het plan worden gecommuniceerd aan ouders via de nieuwsbrief.

c. leerlingen

Begin schooljaar 2021-2022 zal een uitleg van de plannen worden gegeven door de

leerkrachten aan de kinderen
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8. Monitoring

De interventies worden toegevoegd aan het schooljaarplan en tussentijds worden
geëvalueerd.

September 2021 : Is het mogelijk om met alle gekozen interventies te starten? Zijn er
middelen en voldoende personeel?

November/december 2021: tussentijdse evaluatie

Maart 2022 : tussentijdse evaluatie n.a.v de tussenopbrengsten

Juni 2022 : evaluatie n.a.v. eindtoets, tussenopbrengsten. Bijstellen plan van aanpak.
Opstellen jaarplan 22/23 en bijpassende interventies
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