
 

 

 

Verantwoording schoolresultaten 2019-2020 

 

Resultaten & groepsanalyses M- en E toetsen 

 

  



 

 

Het team van de H. Henricusschool heeft voor de schoolplanperiode 2015 – 2019 schoolambities vastgesteld voor: 

 Het uitstroomprofiel van groep 8 & de centrale eindtoets  

 De tussenopbrengsten van: 

o technisch lezen (DMT / AVI) 

o begrijpend lezen 

o spelling 

o rekenen / wiskunde 

In het schooljaar 2020-2021 gaat een nieuw onderwijsresultatenmodel in werking. Tevens gaat in het schooljaar 2020-2021 de nieuw schoolplanperiode van 

start. Om een en ander samen te laten lopen én uit het oogpunt van efficiency is ervoor gekozen om dit schooljaar nog te werken met de schoolambities 

van 2015-2019. 

  



 

De H. Henricusschool heeft de standaarden en doelpercentages per leerjaar vastgesteld. In de overzichten wordt gebruik gemaakt van I t/m V scores en 

functionering niveaus: 

 I t/m V- scores: Leerlingen van de Henricusschool worden vergeleken met alle leerlingen van dezelfde leeftijdsgroep, een vergelijking dus met het 

landelijk gemiddelde: 

I Deze score hoort bij 20 % van de leerlingen die ver boven het landelijk gemiddelde scoren. 

II Deze score hoort bij 20 % van de leerlingen die boven het landelijk gemiddelde scoren. 

III Deze score hoort bij 20 % van de leerlingen die het landelijk gemiddelde scoren. 

 IV Deze score hoort bij 20 % van de leerlingen die onder het landelijk gemiddelde scoren. 

V Deze score hoort bij 20 % van de leerlingen die ver onder het landelijk gemiddelde scoren. 

 Functioneringsniveau: Het functioneringsniveau is gekoppeld aan een groep en aan een tijdsmoment en wordt afgeleid van de vaardigheidsscore. De 

eerste letter van het functioneringsniveau staat voor het moment in het schooljaar dat de toets is afgenomen. Meestal zijn dit de letters, M (staat voor 

midden van het schooljaar) en E (staat voor eind van het schooljaar). Het tweede deel van het functioneringsniveau is een cijfer en deze staat voor de 

groep. Bijvoorbeeld een functioneringsniveau van M5 betekent dat uw kind de lesstof van dat vak tot en met midden groep 5 beheerst. Hier moet wel 

de kanttekening bij worden geplaatst dat als uw kind voorloopt, dit betekent dat inzichtelijk gezien uw kind, met de gebruikelijke instructie, de lesstof 

van midden groep 5 aan zou kunnen. 

 

 

 

Bron uitleg niveau’s: basisschool De Albatros - Goor  



 

Doelstellingen uitstroomprofiel groep 8 & centrale eindtoets basisonderwijs 

Ambitie uitstroom groep 8 (cumulatief) Schooladviezen 2019-2020 Definitieve plaatsing 2019-2020 

40 % HAVO > (1 S ≥ niv. I en hoge II)) 43% 50% 

70 % Vmbo-GTL > (1S niv. Lage II en hoge 
III) 

27% / 70% 27% / 77% 

96 % VMBO-BBL /KB(1F niv. hoge IV + lage 
III) 

20% / 90% 13% / 90% 

98 %  VMBO BB+LWOO (< 1F niv. lage IV + 
V) 

7% / 97% 7% / 97% 

≤ 2 % Praktijkonderwijs (< 1F niv. V-) 3% / 100% 3% / 100% 
*afrondingsverschil 

Percentages verwijzingen per uitstroomniveau: 
VWO 
HAVO 
VMBO-GTL 
VMBO-KBL 
VMBO-BBL (+ LWOO) 
 
In verband met het Coronavirus is dit schooljaar geen centrale eindtoets afgenomen. 
 

Niveau  Doel Resultaat 2019-2020(Cumulatief) 

1S ( ≥ 537) 40 %  

1S (≥ 533) 70 %  

1F (≥ 524) 96 %  

1F (≥ 519) 98 %  

< 1F (> 501) 100 %  
*afrondingsverschil 



 

Het Coronavirus heeft ervoor gezorgd dat er een flink aantal weken geheel of gedeeltelijk onderwijs op afstand is gegeven. In de kleutergroepen is onder 

andere gebruik gemaakt van Gynzy kids. Er zijn afwisselend denk- en doe activiteiten aangeboden, zowel gericht op taalontwikkeling als op 

rekenontwikkeling. In de groepen 3 tot en met 8 is o.a. met behulp van Snappet les gegeven. Alle leerkrachten hebben instructievideo’s gemaakt en hebben 

via Google Meet contact gehouden met de kinderen. In enkele gevallen is er – met inachtneming van gepaste afstand – kort fysiek lesgegeven aan 

individuele leerlingen. 

Met elkaar hebben we afgesproken om in juni wel Citotoetsen af te nemen (m.u.v. de AVI en DMT-toetsen), om een goed beeld te krijgen van eventuele 

hiaten in de kennis. We kijken per leerling of er sprake is geweest van ontwikkeling en of we in augustus op het gebruikelijke niveau met de groep kunnen 

starten. 

In het algemeen kunnen we stellen dat we schoolbreed in staat zijn geweest om goed aanbod te verzorgen, met veel aandacht voor de individuele leerling 

en de ouders. We ondervinden op schoolniveau weinig nadelen van de periode van thuisonderwijs. 

Hieronder is per vakgebied uitgewerkt welke conclusies we hebben kunnen trekken uit de resultaten van de leerlingen. We zullen de resultaten – anders 

dan bij de M-toets – niet verantwoorden via de resultatentabel. 

  



 

Doelstellingen en resultaten Rekenen-wiskunde 

 

Doelstellingen 2015-2019 (Cumulatief)  
 Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7 Gr. 8 Niv. 

Leerstof
-aanbod 

E1 M2 E2 M3 E3 M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 M8 E8  

30 % I E1+ M2+ E2+ M3+ E3+ M4+ E4+ M5+ E5+ M6+ E6+ M7+ E7+ M8+  1S 

80 % 
II/III 

E1 M2 E2 M3 E3 M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 M8  1S 

95 % 
IV 

E1 IV M2 IV E2 IV M3 IV E3 IV M4 IV E4 IV M5 IV E5 IV M6 IV E6 IV M7 IV E7 IV M8 IV M8 III 1F 

99 % V E1 V M2 V E2 V M3 V E3 V M4 V M4-E4 V E4 V M5 V M5-E5 V E5 V M6 III> M6-E6 
III> 

B7-M7 
III> 

M7 III> 1F 

OPP          <M5 M5 <M6 M6 <E6 <E6 < 1F 

 

Resultaat M 2019-2020 absoluut/cumulatief 

 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5  Gr. 6 Gr. 7 Gr. 8 Niveau 

 4% 22% 29% 4% 43% 23% 1S 

 59% / 63% 39% / 61% 43% / 72% 33% / 37% 42% / 85% 47% / 70% 1S 

 19% / 82% 20% / 81% 11% / 83% 33% / 70% 14% / 99% 13% / 83% 1F 

 19% / 101%* 20% / 101%* 18% / 101* 29% / 99%* 0% / 99%* 13% / 96% 1F 

      3% / 99%* < 1F 

*afrondingsverschil 
 
Analyse 
Groep 1/2 
In de kleutergroepen worden geen Citotoetsen afgenomen. De kinderen worden geobserveerd en hun ontwikkeling wordt vastgelegd via OVM. 
De rekenactiviteiten (gebaseerd op de rekendoelen van SLO) vinden plaats in de kring en in het spel. In korte kringactiviteiten wordt dagelijks gewerkt aan 
tellen, vergelijken, rekentaal, optellen/aftrekken/splitsen en tijdverkenning. Zaken als meten en meetkunde, geld en inhoud komen terug in de diverse 
thema’s. Om het niveau van de kinderen inzichtelijk te maken, werken de leerkrachten met een sterrrensysteem (overeenkomstig de rekenmethode), 
waarbij * het laagst is en *** het hoogst scoort. Kijkend naar de beide groepen 2 valt 22,5% van de leerlingen onder de *-categorie, 45,2% onder de **-
categorie en 33,3% onder de ***-categorie. 



 

 
Groep 3 
Het beeld van de Citotoets komt niet helemaal overeen met het beeld van de methodetoets. Vanaf de herfst is aandacht besteed aan het herkennen van de 
som in een verhaal. Dit komt in de rekenmethode niet aan bod en is daarom via de som van de dag apart geoefend. Toch blijft dit een lastig onderdeel. 
Daarnaast worden sommen gevraagd die nog niet of nog niet vaak via de methode aan bod zijn geweest. De kinderen kunnen de sommen oplossen als zij de 
som tekenen, maar veel kinderen hebben dit in het eerste twee delen van de toets niet gedaan. Hierdoor zijn onnodige fouten gemaakt. 
 
Groep 4 
Veel kinderen passen tijdens de toets de aangeleerde strategieën niet toe. Voor een aantal kinderen is het lastig dat de toets nog verbaal wordt 
aangeboden. In beide groepen is elke dag aandacht geweest voor de som van de dag, waarin contextsommen worden geoefend. Deze komen via de 
methode niet aan bod. Daarnaast is gewerkt met coöperatieve werkvormen en rekencircuits om het automatiseren te oefenen. Ook de wisbordjes worden 
dagelijks ingezet. Verder wordt er veel gewerkt met concrete materialen. Deze interventies worden ook de komende periode ingezet. De leerkrachten zullen 
nog meer de nadruk leggen op het toepassen van de strategieën. Ook zal gebruik worden gemaakt van het rekenmuurtje van Bareka om het automatiseren 
goed in kaart te brengen. Verder willen de leerkrachten nog meer de intrinsieke motivatie van de leerlingen stimuleren. 
 
Groep 5 
Ook in deze groep wordt dagelijks een som van de dag (contextsom) behandeld, waarbij er uitgebreid aandacht is voor de verschillende 
oplossingsstrategieën. Er wordt instructie gegeven op het lesdoel, waarbij ook weer de diverse oplossingsstrategieën besproken worden. Voor de minder 
vaardige rekenaars zijn er voorgedrukte getallenlijnen beschikbaar. De komende periode wordt een stappenplan ingezet voor de aanpak van de 
contextsommen. Dit stappenplan wordt ook bij de instructie gebruikt. Daarnaast zal het rekenmuurtje van Bareka worden ingezet. 
 
Groep 6 
De leerlingen krijgen in groep 6 voor het eerst verwerking via Snappet. Dit heeft een positieve invloed op de rekenresultaten. Alle soorten sommen worden 
door elkaar geoefend. De kinderen moeten zelf een oplossingsstrategie kiezen en toepassen. De kinderen scoren bij de methodetoetsen (via Snappet) goed 
en behalen hun doelen. Wel is merkbaar dat de concentratie van veel kinderen tijdens de instructie gering is. Bij een aantal kinderen speelt zorg op het 
gebied van taal (ook rekentaal) en woordenschat een rol. Dit maakt het voor een aantal kinderen extra lastig om de contextsommen goed te begrijpen en 
vervolgens uit te rekenen. Daarnaast gebruiken nog niet alle kinderen tijdens de lessen een kladschrift. Er wordt nog een te passieve, consumerende 
houding tijdens het rekenen gezien: juf doet een trucje voor en de leerlingen doen het trucje na. De leerkrachten willen meer sturen op het maken van 
aantekeningen en berekeningen in het kladschrift.  
 
Groep 7 
De leerlingen werken met Snappet op hun eigen niveau. Door Snappet maken de leerlingen veel meer opgaven in één les, waarbij ze direct zien welke 
fouten ze maken en er ook directe feedback is door de leerkracht. De leerlingen beheersen de basisvaardigheden goed en begrijpen nieuw aanbod snel. De 



 

leerlingen zijn gemotiveerd. De leerkracht besteedt veel aandacht aan het laten verwoorden en opschrijven van de stappen en stelt eisen aan de 
werkhouding. Er worden regelmatig coöperatieve werkvormen ingezet tijdens het rekenen, waardoor de motivatie steeds beter is geworden. 
 
Groep 8 
De groep werkt met Snappet. De leerkracht heeft in de afgelopen periode veel voorgedaan. Standaard wordt opdracht 1 samen gedaan, waarna de 
leerlingen zelf kijken of ze verder instructie of hulp nodig hebben. Hierin ligt de verantwoordelijkheid bij de leerlingen zelf. De afspraak is wel dat als de 
leerling 3 fouten of meer heeft gemaakt, hij/zij terugkomt naar de klas en zich meldt bij de leerkracht. De leerlingen helpen elkaar en doen dit uit zichzelf. 
De leerlingen werken na een afgerond blok enkele dagen aan hun eigen moeilijkheden. De leerkracht wil de komende periode nog meer met materialen 
gaan werken, soms een extra dag inplannen voor een moeilijke les en veel gaan herhalen zodat de leerlingen de leerstof ook echt goed snappen voordat er 
verder gegaan wordt. 
 

Resultaat E 2019-2020 absoluut/cumulatief 

  Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5  Gr. 6 Gr 7 Gr 8 Niveau 

        1S 

        1S 

        1F 

        1F 

        <1F 
*afrondingsverschil 

Analyse 
We merken met elkaar dat het thuisonderwijs voor veel kinderen gunstig heeft uitgepakt. Bij de meeste kinderen is er sprake van ontwikkeling. Enkele 
kinderen hebben het lastig gehad met het rekenonderwijs thuis. Alle groepen kunnen in het nieuwe schooljaar op het gebruikelijke niveau starten. 
Door te werken met Snappet is het goed mogelijk gebleken om het rekenonderwijs op afstand aan te bieden. De leerlingen kunnen op hun eigen niveau 
oefenen. Het blijft in alle groepen belangrijk om aandacht te besteden aan de taal in het rekenen. Voor de hogere groepen blijft ook het uitrekenen op 
papier een aandachtspunt. In groep 7 is merkbaar geweest dan in de periode tussen januari en juni vele nieuwe onderdelen worden aangeboden. Dit vraagt 
specifieke en uitgebreide uitleg. Niet alle leerlingen hebben de instructie via filmpjes voldoende kunnen volgen. Desondanks kan in groep 8 wel op 
gebruikelijk niveau worden gestart. 
  



 

Doelstellingen Spelling 

 

Doelstellingen 2015-2019 Cumulatief  
 Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7 Gr. 8 Niv. 

Leerstof
-aanbod 

E1 M2 E2 M3 E3 M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 M8 E8  

30 % I E1+ M2+ E2+ M3+ E3+ M4+ E4+ M5+ E5+ M6+ E6+ M7+ E7+ M8+  1S 

75 % 
II/III 

E1 M2 E2 M3 E3 M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 M8  1S 

90 % 
IV 

E1 IV M2 IV E2 IV M3 IV E3 IV M4 IV E4 IV M5 IV E5 IV M6 IV E6 IV M7 IV E7 IV M8 IV M8 III 1F 

95 % V E1 V M2 V E2 V M3 V E3 V M4 V M4-E4 V E4 V M5 V M5-E5 V E5 V M6 III> M6-E6 
III> 

B7-M7 
III> 

M7 III> 1F 

OPP          <M5 M5 <M6 M6 <E6 <E6 < 1F 

 

Resultaat M 2019-2020 absoluut/cumulatief 

Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5  Gr. 6 Gr. 7 Gr. 8 Niveau 

 56% 7% 26% 12% 43% 50% 1S 

 33% / 89% 32% / 39% 37% / 63% 12% / 24% 43% / 86% 37% / 87% 1S 

 7% / 96% 34% / 73% 15% / 78% 32% / 56% 11% / 97% 7% / 94% 1F 

 4% / 100% 27% / 100% 22% / 100% 44% / 99%* 3% / 100% 3% / 97% 1F 

      3% / 100% < 1F 

*afrondingsverschil 
 
Analyse 
Groep 3 
De leerkracht heeft tijdens de reguliere dictees en tijdens de afname van de Citotoets gehamerd op het goed hakken en nalezen van de woorden. Daarnaast 
is veel met spellen geoefend in een spelsituatie. Hierdoor hebben de kinderen ongemerkt extra geoefend. 
 
Groep 4 
In de groepen 4 zijn de spellingregels zichtbaar in de klas. Er wordt dagelijks een 5-woordendictee gegeven. Daarnaast worden de klanken ondersteund met 
kleuren overeenkomstig de methodiek van taal in blokjes. Tijdens de Citotoets maken veel kinderen fouten met de f/v, de s/z, de ei/ij en de 



 

onthoudwoorden. De leerkrachten willen de komende periode elke les starten met een auditieve opdracht. Ze willen daarnaast elke dag bewust werken 
met taal in blokjes in plaats van een invuloefening laten maken uit het werkschrift. De letters die door kinderen worden gespiegeld, gaan ze op de tafels van 
de kinderen plakken. 
 
Groep 5 
Dagelijks wordt – volgens afspraak en doorgaande lijn – een 5-woordendictee afgenomen. De woorden worden na het dictee nabesproken, waarbij er veel 
aandacht is voor de spellingregels en de reden waarom het woord op een bepaalde manier geschreven moet worden. De fout geschreven woorden moeten 
nogmaals goed opgeschreven worden. . Er si gewerkt met het kleuren van de klanken via de methodiek van taal in blokjes. Er wordt veel aandacht besteed 
aan het hakken van de woorden in klankgroepen. De komende periode laat de leerkracht de kinderen het gedicteerde woorden nogmaals in hun hoofd 
hakken en vervolgens per klankdeel opschrijven. 
 
Groep 6 
De leerkrachten ervaren dat door het gebruik van Snappet er minder werkelijk geschreven wordt. Er wordt dagelijks een 10-woordendictee gegeven, maar 
het motorisch inslijpend van de juiste spelling (het werkelijke schrijven) wordt duidelijk gemist. Daarnaast lijken de leerlingen niet voldoende gemotiveerd 
om woorden goed te willen schrijven. Ze ervaren het schrijven en verbeteren van spellingwoorden als moeten en niet als leerzaam. De kinderen hakken de 
woorden nog niet goed genoeg en denken nog niet automatisch aan de spellingcategorieën bij het opschrijven. In de Citotoets M6 zitten veel woorden die 
de leerlingen niet kennen vanuit hun woordenschat. Dit vraagt juist van ze dat ze het stappenplan van hakken, luisteren en categorie bedenken en 
toepassen goed uitvoeren. De leerkrachten willen de komende periode nog meer modellen met het hakken in klankstukken, veel laten opschrijven en 
bewust op spelling laten controleren. In plaats van Snappet wordt een spellingcircuit ingezet, waarbij er gewerkt wordt met een verschillende onderdelen: 
instructie, blokken van woorden, verwerkingsopdracht met schrijven en Bloon op het chromebook. 
 
Groep 7 
De groep werkt met Snappet, waardoor er meer geoefend wordt, ook met moeilijker woorden. Er wordt verder gewerkt met het 10-woorden dictee. De 
leerkracht besteedt veel aandacht aan het correct en hardop hakken van de woorden. Verder is er telkens een startopdracht op het bord, waar woorden uit 
verschillende categorieën worden aangeboden. Met die woorden moeten de leerlingen een zin maken, waardoor naast het bespreken van de 
spellingcategorie ook de betekenis van de woorden aan bod komt. Er worden coöperatieve werkvormen ingezet tijdens de spellinglessen. 
 
Groep 8 
De groep werkt voor spelling met Snappet. Elke dag wordt een 10-woordendictee gegeven. Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan de bakker-jager 
spellingregels en de stomme e, door deze te laten kleuren volgens de methodiek van Taal in Blokjes. Tijdens het gezamenlijk nakijken van het dictee legt de 
leerkracht de nadruk op de spellingregel en de moeilijkheden in de woorden en legt daarbij uit waarom je het woord schrijft zoals het hoort. Elk fout 
geschreven woord moet opnieuw (correct) opgeschreven worden. Elke week zijn er minimaal 3 spellinglessen. Daarnaast wordt ook bij het vrije werk 
aandacht besteed aan correcte spelling. De leerlingen lezen hun werk zelf na en laten het door een andere leerling nalezen. 



 

 

Resultaat E 2019-2020 absoluut/cumulatief 

Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5  Gr. 6 Gr 7 Gr 8 Niveau 

        1S 

        1S 

        1F 

        1F 

        <1F 
*afrondingsverschil 

Analyse 
We hebben gemerkt dat spelling oefenen via Snappet niet voor elke leerling voldoende werkt. De leerkrachten hebben dictees ingesproken, waarna de 
leerlingen deze dictees thuis konden maken. 
In groep 3 wordt er nog veel spelling spelenderwijs gedaan. De aandacht ligt vooral op het goed uitluisteren van woorden. De leerlingen hebben dit goed 
gedaan en daarmee goede resultaten laten zien op de toets. 
In groep 4 is er na de terugkeer van de kinderen veel herhaald om vooral de spellingregels met de lange en korte klinker (bakker-jager regel) goed in te 
slijpen. Dit blijft namelijk een lastige spellingregel. De leerlingen hebben zich goed ontwikkeld op het gebied van spelling. 
In groep 5 is gedurende de thuisperiode vooral veel schriftelijk gewerkt aan spelling. De groep is goed in balans gebleven met de resultaten. Bij groep 6 is er 
sprake van groei. De kinderen hebben veel geoefend met het kleuren en blokken van woorden, het eerst opschrijven van een woord en het daarna pas 
invoeren in Snappet. Dit heeft voor groei gezorgd. Ook in groep 7 is er sprake geweest van groei. Er is veel herhaald en geoefend op eigen niveau. 

  



 

Doelstellingen Begrijpend lezen 

 

Doelstellingen 2019-2020 Cumulatief 
 Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7 Gr. 8 Niv. 

Leerstof
-aanbod 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. M3 E3 M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 M8 E8  

30 % I n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. E3+ M4+ E4+ M5+ E5+ M6+ E6+ M7+ E7+ M8+  1S 

75 % 
II/III 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. E3 M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 M8  1S 

90 % 
IV 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. E3 IV M4 IV E4 IV M5 IV E5 IV M6 IV E6 IV M7 IV E7 IV M8 IV M8 III 1F 

95 % V n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. E3 V M4 V M4-E4 V E4 V M5 V M5-E5 V E5 V M6 III> M6-E6 
III> 

B7-M7 
III> 

M7 III> 1F 

OPP n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.      <M5 M5 <M6 M6 <E6 <E6 < 1F 

 

Resultaat M 2019-2020 absoluut/cumulatief 

 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5  Gr. 6 Gr. 7 Gr. 8 Niveau 

 n.v.t. 17% 30% 12% 49% 27% 1S 

 n.v.t. 39% / 56% 41% / 71% 44% / 56% 34% / 83% 50% / 77% 1S 

 n.v.t. 22% / 78% 19% / 90% 20% / 76% 17% / 100% 13% / 90% 1F 

 n.v.t. 22% / 100% 11% / 101%* 24% / 100%  7% / 97% 1F 

      3% / 100% < 1F 

*afrondingsverschil 
 
Analyse 
Groep 4 
Officieel hoeft de Citotoets begrijpend lezen pas bij E4 te worden afgenomen. Desondanks hebben de leerkrachten ervoor gekozen om de toets wel te doen. 
Ze hebben de toets per tekst afgenomen om ervoor te zorgen dat de leerlingen zo goed mogelijk met aandacht bezig konden zijn. Er is veel aandacht 
besteed aan leesplezier en aan tekstbegrip. Daarnaast hebben de leerkrachten veel gemodeld. 
 
Groep 5 



 

De leerkracht heeft zowel de teksten van Nieuwsbegrip als die van de Cito-oefenboekjes ingezet om kinderen te leren omgaan met begrijpend lezen. De 
teksten zijn samen gelezen en in de nabespreking is telkens het stappenplan aan de orde gekomen. In de eerste periode heeft de leerkracht veel gewerkt 
met voordoen en na laten doen. Het gebruik van afwisselende teksten en het nadruk leggen op het toepassen van het stappenplan worden voortgezet. 
Daarnaast leren de kinderen in de komende periode om te markeren. Het stappenplan wordt in de klas opgehangen 
 
Groep 6 
De leerkrachten hebben veel tijd geïnvesteerd in het bevorderen van het technisch leesniveau. Dit heeft ook positieve gevolgen voor het begrijpend lezen. 
De leerkrachten hebben 1x per week de Nieuwsbegrip XL-les ingezet en 1x per week een begrijpend leesles met teksten die aansluiten bij het thema van 
aardrijkskunde of die passen bij de interesse van de kinderen. De leerkrachten hebben plezier en enthousiasme proberen uit te stralen voor de gekozen 
teksten. Daarnaast hebben ze gemodeld hoe je een tekst leest, moeilijke woorden onderstreept en bewust nadenkt over wat je leest. Dit modellen wordt 
ook de komende periode voortgezet, evenals de variatie in teksten. De opdracht “wat past het best op plaats ….” zal vaker worden geoefend, omdat tijdens 
de toets blijkt dat veel kinderen deze oefening lastig vinden. 
 
Groep 7 
De leerkracht biedt verschillende soorten teksten aan op (hoog) niveau. Er wordt veel geoefend met het markeren van de belangrijkste tekstdelen, het 
teruglezen van tekstdelen, nauwkeurig en goed lezen. De leerkracht heeft aan het begin van het jaar veel gemodeld. De leerlingen helpen elkaar. Verder 
wordt telkens geëvalueerd hoe de leerlingen het gedaan hebben (aanpak en resultaat) en wordt er gekeken naar wat goed gaat en werkt. Er worden 
coöperatieve werkvormen ingezet. De leerkracht wil de komende periode de zes zwakste leerlingen extra in kleine groepjes gaan begeleiden op de 
momenten dat de onderwijsassistente in de klas ondersteund. 
 
Groep 8 
Bij de lessen worden teksten gebruikt van Nieuwsbegrip, eigen teksten en Citoteksten. De leerlingen passen een stappenplan toe: markeren, teruglezen, 
omcirkelen etc. De leerkracht begeleidt drie groepjes van 5 leerlingen op een vaste dag in de week met extra begrijpend lezen. Verder wordt er door de 
leerkracht veel gemodeld, gewerkt met voordoen-nadoen en worden na de instructie sterkere en zwakkere leerlingen aan elkaar gekoppeld om met de 
tekst aan de gang te gaan. Tijdens de dagelijkse leestijd van 30 minuten wordt er gewerkt met een gevarieerd aanbod aan literatuur( AVI-boeken, 
stripboeken, informatieve boeken etc). 
 

Resultaat E 2019-2020 absoluut/cumulatief 

Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5  Gr. 6 Gr 7 Gr 8 Niveau 

n.v.t. n.v.t.      n.v.t. 1S 

n.v.t. n.v.t.      n.v.t. 1S 

n.v.t. n.v.t.      n.v.t. 1F 

n.v.t. n.v.t.      n.v.t. 1F 



 

n.v.t. n.v.t.      n.v.t. <1F 
*afrondingsverschil 

Analyse 
We hebben gemerkt dat het thuis oefenen met begrijpend lezen voor een aantal kinderen erg lastig is geweest. Op school wordt bij begrijpend lezen 
gewerkt met papieren teksten en worden de kinderen getraind in het markeren van tekstdelen. Via Snappet is dit minder gemakkelijk. Er is bij een aantal 
groepen een lichte terugval te zien. 
In groep 4 is voor het eerst gewerkt met Snappet. Dit vraagt toch wel gewenning. Daarnaast is het technisch leesniveau van een aantal kinderen nog 
onvoldoende, wat maakt dat begrijpend lezen nog een brug te ver is. Desondanks kan er in groep 5 in augustus wel op niveau gestart worden. 
Ook in groep 5 is er een lichte terugval. Veel ouders hebben aangegeven dat er thuis weinig aandacht aan lezen is besteed. Groep 6 kan wel normaal van 
start gaan. 
In groep 6 is er sprake van lichte groei, maar er zijn wisselende resultaten bij de verschillende onderdelen van de toets. Het markeren en de concentratie 
(ook tijdens de toetsen) vragen wel aandacht in groep 7. 
Ook in groep 7 is een lichte terugval te zien. De leerlingen die over het algemeen wat hoger scoren zijn op niveau gebleven maar de leerlingen die meer 
moeite met begrijpend lezen hebben, zijn wat gedaald. Een aantal leerlingen heeft thuis niet genoeg geoefend of heeft niet de juiste hulp thuis kunnen 
krijgen. 

  



 

Doelstellingen DMT 

 

Doelstellingen 2019-2020 Cumulatief  
 Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7 Gr. 8 Niv. 

Leerstof
-aanbod 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. M3 E3 M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 M8 E8  

30 % I n.v.t. n.v.t. n.v.t. M3+ E3+ M4+ E4+ M5+ E5+ M6+ E6+ M7+ E7+ M8+  1S 

75 % 
II/III 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. M3 E3 M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 M8  1S 

90 % 
IV 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. M3 IV E3 IV M4 IV E4 IV M5 IV E5 IV M6 IV E6 IV M7 IV E7 IV M8 IV M8 III 1F 

95 % V n.v.t. n.v.t. n.v.t. M3 V E3 V M4 V M4-E4 V E4 V M5 V M5-E5 V E5 V M6 III> M6-E6 
III> 

B7-M7 
III> 

M7 III> 1F 

OPP n.v.t. n.v.t. n.v.t.       <M5 M5 <M6 M6 <E6 <E6 < 1F 

 

Resultaat M 2019-2020 absoluut/cumulatief 

Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5  Gr. 6 Gr. 7 Gr. 8 Niveau 

n.v.t. 19% 15%     1S 

n.v.t. 52% / 71% 14% / 29%     1S 

n.v.t. 22% / 93% 24% / 53% 4%    1F 

n.v.t. 7% / 100% 46% / 99%* 11% 21% 11%  1F 

n.v.t.       < 1F 

*afrondingsverschil 
 
Analyse 
 
Groep 3 
Het beeld van de DMT komt overeen met hetgeen de leerkracht in de klas ziet. Veel kinderen lezen redelijk correct, maar bij een aantal kinderen ligt het 
tempo nog te laag. De zwakste kinderen krijgen 4x per week extra leesondersteuning via het programma Bouw!. De leerkracht biedt veel leesactiviteiten 
aan in spelvorm. Daarnaast lezen de kinderen in kleine groepjes met een ouder of met de leerkracht. Het voor-koor-doorlezen is geoefend in circuitvorm, 
waardoor de leerkracht telkens haar aandacht aan een klein groepje kan geven. Er is vooral gewerkt aan het automatiseren van de letterkennis, nog 
onvoldoende aan het vlot en correct lezen. 



 

Groep 4 
In groep 4 wordt niet meer specifiek geoefend met het lezen van losse woorden. De aandacht gaat naar het lezen van teksten, leesmotivatie en tekstbegrip. 
Er wordt dagelijks voorgelezen en elke dag lezen er kinderen bij de leerkracht aan de instructietafel, of krijgen extra aanbod via Bouw!-tutorlezen of 
Ralfilezen. De komende periode gaan de leerkrachten met de kinderen meer oefenen op de aanpak van het lezen van langere en moeilijker woorden. De 
aanpak zal geschieden via voor- en koorlezen, met de nadruk op koorlezen. 
 

Resultaat E 2019-2020 absoluut/cumulatief 

Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5  Gr. 6 Gr 7 Gr 8 Niveau 

n.v.t. n.v.t.      n.v.t. 1S 

n.v.t. n.v.t.      n.v.t. 1S 

n.v.t. n.v.t.      n.v.t. 1F 

n.v.t. n.v.t.      n.v.t. 1F 

n.v.t. n.v.t.      n.v.t. <1F 

 
Analyse 
Bij alle leerlingen van groep 3 is de DMT afgenomen. Het is merkbaar dat niet alle leerlingen evenveel thuis geoefend hebben met het lezen van woordjes. 
De groep scoort in het totaal boven de norm (evenals tijdens de M-meting), maar niet alle leerlingen zijn ten opzichte van zichzelf gegroeid. 
Alleen de leerlingen (groep 4 tot en met 8) die een flinke achterstand bij het tekstlezen laten zien of waarbij er een vermoeden is van dyslexie, zijn getoetst 
op de DMT. 
De leerlingen van groep 4 lezen allemaal alsnog de drie DMT-kaarten aan het begin van het nieuwe schooljaar. 
 

  



 

Doelstellingen AVI 

 

Doelstellingen 2019-2020 
 Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7 Gr. 8 Niv. 

Leerstof
-aanbod 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. M3 E3 M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 Plus   

30 % A n.v.t. n.v.t. n.v.t. E3 > M4 > E4 > M5 > E5 > M6 > M7 > E7 > Plus Plus Plus  1S 

80 % 
B/C 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. M3 E3 M4 E4 M5 E5 M6-E6 E6-M7 M7-E7 E7 Plus  1S 

95 % D n.v.t. n.v.t. n.v.t. Start M3 E3 M4  E4 E4-M5 E5 M6 E6 E6-M7 M7-E7 Plus 1F 

98 % E n.v.t. n.v.t. n.v.t. Start Start M3 M3-E3 M4 < E4 < E5 E5  M6 M6  M6-E6 E6 1F 

OPP n.v.t. n.v.t. n.v.t.       <M5 M5 <M6 <M6 <M6 <E6 < 1F 

 

Resultaat M 2019-2020 absoluut/cumulatief 

Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5  Gr. 6 Gr. 7 Gr. 8 Niveau 

n.v.t. 22% 39% 71% 29% 69% 50% 1S 

n.v.t. 56% / 78% 22% / 61% 7% / 78% 33% / 62% 20% / 89% 27% / 77% 1S 

n.v.t. 7% / 85% 24% / 85% 18% / 96% 17% / 79% 3% / 92% 17% / 94% 1F 

n.v.t. 15% / 100% 15% / 100% 4% / 100% 21% / 100% 9% / 101%* 7% / 101%* 1F 

n.v.t.       < 1F 

*afrondingsverschil 
 
Analyse 
Groep 3 
Het beeld van de AVI komt overeen met hetgeen de leerkracht in de klas ziet. Veel kinderen lezen redelijk correct, maar bij een aantal kinderen ligt het 
tempo nog te laag. De leerkracht biedt veel leesactiviteiten aan in spelvorm. Daarnaast lezen de kinderen in kleine groepjes met een ouder of met de 
leerkracht. Het voor-koor-doorlezen is geoefend in circuitvorm, waardoor de leerkracht telkens haar aandacht aan een klein groepje kan geven. Er is vooral 
gewerkt aan het automatiseren van de letterkennis, nog onvoldoende aan het vlot en correct lezen. 
 
Groep 4 



 

De leerkrachten besteden veel aandacht aan het lezen van teksten, leesmotivatie en tekstbegrip. Er wordt dagelijks voorgelezen. Er zijn duidelijke afspraken 
met de kinderen gemaakt over het ruilen van boeken en de keuze van boeken. Daarnaast worden er boekpromoties gehouden. Er is veel tijd en aandacht 
voor het technisch leesproces en extra leesbegeleiding. 
 
Groep 5 
Elke dag wordt er – verspreid over de dag – 45 minuten gelezen. Op woensdag en vrijdag mogen de leerlingen zelf bepalen waarin ze lezen, de overige 
dagen wordt er in een leesboek gelezen. Enkele malen per week vindt er een boekenpraatje plaats. De uitgelezen boeken worden doorgegeven aan andere 
leerlingen. De leerkracht leest dagelijks voor. 
 
Groep 6 
Er wordt twee keer per dag gelezen, waarbij één keer op plezier wordt gelezen en één keer met een maatje. Aan het begin van het schooljaar hebben alle 
leerlingen een leesplan gemaakt. Ze moesten nadenken wat ze wilden bereiken met het lezen. Naar dit leesplan is ook regelmatig gevraagd. De kinderen 
hebben hun leesplan in de eerste maanden ook bij moeten houden. Het maatje-lezen gebeurt met leerlingen uit groep 7. Dit stimuleert de kinderen om 
werkelijk te lezen. Daarnaast wordt 2x per week met de zwakste lezers in de middag in een groepje gelezen. De komende periode denken de leerkrachten 
nog over boekpromotie. 
 
Groep 7 
De groep leest elke dag een half uur in lectuur naar eigen keuze. De voorwaarde daarbij is wel dat de leerlingen afwisselen in hetgeen ze lezen. In de middag 
zijn de leerlingen tutor voor leerlingen uit groep 6. 
 
Groep 8 
De groep leest dagelijks 30 minuten. Op twee dagen in de week mogen de leerlingen alles lezen (AVI-boeken, strips, informatieve boeken etc). Op de 
overige dagen lezen de leerlingen in een AVI-boek. Een aantal sterke leerlingen begeleidt als tutor een leerling uit groep 3 of 4 met Bouw!-tutorlezen. 
Dagelijks vindt er een boekenpraatje plaats. Uitgelezen boeken worden vaak doorgegeven aan een andere leerling. De leerkracht leest voor. Soms leest de 
leerkracht 1 tot 2 hoofdstukken voor uit een boek en geeft dit boek dan door aan een leerling. Er wordt ook gewerkt met boeken-dates, waarbij de 
leerlingen elkaar vertellen over het boek dat zij aan het lezen zijn. In de klas zijn luisterboeken en Engelstalige boeken aanwezig. 
 
  



 

 

Resultaat E 2019-2020 absoluut/cumulatief 

Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5  Gr. 6 Gr 7 Gr 8 Niveau 

n.v.t. n.v.t.       1S 

n.v.t. n.v.t.       1S 

n.v.t. n.v.t.       1F 

n.v.t. n.v.t.       1F 

n.v.t. n.v.t.       <1F 

 
Analyse 
In juni is ervoor gekozen om selectief te toetsen. Alle leerlingen van groep 3 hebben de AVI-verhalen gelezen. Bij een klein aantal kinderen is te weinig groei 
merkbaar. Deze kinderen hebben thuis niet voldoende geoefend of kunnen oefenen. 
Vanaf groep 4 zijn alleen die kinderen getoetst die een flinke achterstand hebben met het tekstlezen en/of waarbij een vermoeden is van dyslexie. 
In het begin van het nieuwe schooljaar (september) mogen alle kinderen van groep 5 tot en met 8 alsnog de AVI-verhalen voorlezen (voor zover het 
eindniveau nog niet is behaald). 


