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Inleiding
In dit document worden de resultaten van het schooljaar 2017-2018 vanuit het leerlingvolgsysteem
CITO bekeken en geanalyseerd. Dit met als doel om u als ouder te informeren over de resultaten van
onze school. Daarnaast is het voor de leerkrachten van onze school een manier om het onderwijs van
de afgelopen periode te evalueren en te bekijken waar verbeterpunten liggen voor de komende
periode.
Om dit document vorm te geven is er gebruik gemaakt van verschillende grafieken die aangemaakt
worden door het leerlingvolgsysteem van CITO. Deze grafieken zijn per vakgebied weergegeven,
ieder in een apart hoofdstuk. Daarbij wordt er steeds uitgegaan van het gehele leerjaar (alle groepen
van bijv. groep 6).
Bij het evalueren van de toetsen wordt er uitgegaan van streefdoelen en zorgsignalen. Het streefdoel
bij rekenen, spelling en begrijpend lezen is dat 85% van de kinderen een A, B of C score heeft. Een
zorgsignaal is als er meer dan 50% van de groep een C, D of E score heeft.
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1. Rekenen voor kleuters
In dit hoofdstuk kunt u de resultaten van het rekenonderwijs in de groepen 1 en 2 terug vinden. Aan
de hand van deze resultaten zijn er conclusies getrokken en vervolgstappen geformuleerd.

1.1 Resultaten midden afname

Grafiek 1; resultaten rekenen kleuters (groep 1&2) schooljaar 2017/2018 midden afname
Uit bovenstaande grafiek halen we de volgende resultaten:
groepen 1:
- ABC score: 80%
- CDE score: 35%
- Deze groep heeft geen zorgsignaal, echter het streefdoel van ABC 85% is niet behaald.
groepen 2:
- ABC score: 81%
- CDE score: 42%
- Deze groep heeft geen zorgsignaal, echter het streefdoel van ABC 85% is niet behaald.

1.2 Conclusies midden afname
Uit deze gegevens trekken we de volgende conclusies:
- Kinderen profiteren van het onderwijsaanbod en laten een mooie groei zien. We zien een
sterke groep 1. Dit zijn m.n. de middelste/jongste lln. binnen een gezin. Verder het nut van
citotoetsen bij groep 1 bespreken. Vanuit de peuterspeelzaal worden alleen de letterniveaus
doorgegeven.
- Groep 2 matige scores bij rekenen. M.n. bij de oudsten zichtbaar. Vanuit de leerkrachten valt
de motivatie op. Daarnaast moeten leerlingen van abstract naar concreet gaan werken.
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1.3 Acties/vervolgstappen
De doorstroom van 1 naar 2 wordt besproken. Voorheen moesten de okt./nov/dec. leerlingen door.
We houden nu onze 1 okt. regel in ons achterhoofd.

1.4 Resultaten eind afname

Grafiek 2; resultaten rekenen kleuters (groep 1&2) schooljaar 2017/2018 eind afname
Uit bovenstaande grafiek halen we de volgende resultaten:
groepen 1:
- ABC score: 91%
- CDE score: 37%
- Deze groep heeft geen zorgsignaal en het streefdoel is behaald.
groepen 2:
- ABC score: 88%
- CDE score: 37%
- Deze groep heeft geen zorgsignaal en het streefdoel is behaald

1.5 Conclusies eind afname
Uit deze gegevens trekken we de volgende conclusies:
- Beide groepen laten een mooie groei zien. De streefdoelen zijn nu bereikt.
- In beide groepen laat het grootste deel van de kinderen een vaardigheidsgroei zien die gelijk
ligt of hoger is dan het landelijk gemiddelde.

1.6 Acties/vervolgstappen
Het beeld van het kind staat voorop. Voorkeur gaat uit naar niet toetsen bij jongste kleuters. Er is
besloten dat we alleen nog toetsen bij die groep 1 kinderen die naar groep 2 overgaan en uiteraard
de kinderen van groep 2.
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2. Taal voor kleuters
In dit hoofdstuk kunt u de resultaten van het taalonderwijs in de groepen 1 en 2 terug vinden. Aan de
hand van deze resultaten zijn er conclusies getrokken en vervolgstappen geformuleerd.
Bij het taalonderwijs is het streefdoel verhoogd naar 90% ABC score.

2.1 Resultaten midden afname

Grafiek 3; resultaten taal voor kleuters (groep 1&2) schooljaar 2017/2018 midden afname
Uit bovenstaande grafiek halen we de volgende resultaten:
groepen 1:
- ABC score: 88%
- CDE score: 31%
- Deze groep heeft geen zorgsignaal, echter het streefdoel van ABC 90% is net niet behaald.
groepen 2:
- ABC score: 79%
- CDE score: 38%
- Deze groep heeft geen zorgsignaal, echter het streefdoel van ABC 90% is niet behaald.

2.2 Conclusies midden afname
Uit deze gegevens trekken we de volgende conclusies:
- De kinderen van groep 2 laten een vaardigheidsgroei zien die lager ligt dan het landelijk
gemiddelde. Kijkende naar voorgaande jaren is dit een trend.
- Sterke groep 1 kinderen.

2.3 Acties/vervolgstappen
We willen de meerwaarde van deze toets verder bespreken.
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2.4 Resultaten eind afname

Grafiek 4; resultaten taal voor kleuters (groep 1&2) schooljaar 2017/2018 eind afname
Uit bovenstaande grafiek halen we de volgende resultaten:
groepen 1:
- ABC score: 90%
- CDE score: 40%
- Deze groep heeft geen zorgsignaal, en het streefdoel is behaald.

-

groepen 2:
ABC score: 82%
CDE score: 43%
Deze groep heeft geen zorgsignaal, echter het streefdoel van ABC 90% is niet behaald.

2.5 Conclusies midden afname
Uit deze gegevens trekken we de volgende conclusies:
- Kinderen hebben goed geprofiteerd van het onderwijsaanbod. Er is voldoende groei te zien.
- De vaardigheidsgroei van beide groepen is groter dan het landelijk gemiddelde.
- Voor de groepen 1 is de toets periode een enorme belasting en gaat veel effectieve tijd
verloren.
- De A en A+ leerlingen uit de groepen 2 laten een opvallende groei zien.

2.6 Acties/vervolgstappen
Bij kinderen die komend schooljaar nog in groep 1 blijven, wordt geen toets afgenomen. Alle andere
groep 1 kinderen worden dit schooljaar wel nog getoetst. We toetsen dus de groep 1 kinderen die
naar groep 2 overgaan.
Daarnaast willen we de normering vanuit het leesverbetertraject (streefdoel ABC score 90%)
opnieuw bekijken.

7

3. Rekenen
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van rekenen (groep 3 t/m 8) terug te vinden. Aan de hand van deze
resultaten zijn er conclusies getrokken en vervolgstappen geformuleerd.

3.1 Resultaten midden afname
De groepen 3 t/m 6 hebben gewerkt met de 3.0 versie van CITO rekenen. De groepen 7 en 8 hebben
de 2012 versie gemaakt, waarbij de groepen 8 de begin afname hebben gemaakt. Omdat het om 3
verschillende toetsen gaat is dit weergegeven in 3 grafieken.

Grafiek 5; resultaten CITO rekenen 3.0 schooljaar 2017/2018 midden afname groep 3 t/m 6

Grafiek 6; resultaten CITO rekenen 2012 schooljaar 2017/2018 midden afname groep 7
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Grafiek 7; resultaten CITO rekenen 2012 schooljaar 2017/2018 begin afname 8
Uit bovenstaande grafieken halen we de volgende resultaten:
groepen 3:
- ABC score: 91%
- CDE score: 31%
- Deze groep heeft geen zorgsignaal en het streefdoel is behaald.
groepen 4:
- ABC score: 69%
- CDE score: 64%
- Deze groep heeft een zorgsignaal en het streefdoel is niet behaald.
groepen 5:
- ABC score: 63%
- CDE score: 61%
- Deze groep heeft een zorgsignaal en het streefdoel is niet behaald.
groepen 6:
- ABC score: 71%
- CDE score: 56%
- Deze groep heeft een zorgsignaal en het streefdoel is niet behaald.
groepen 7:
- ABC score: 77%
- CDE score: 39%
- Deze groep heeft geen zorgsignaal, echter het streefdoel is niet behaald.
groepen 8:
- ABC score: 76%
- CDE score: 26%
- Deze groep heeft geen zorgsignaal, echter het streefdoel is niet behaald.
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3.2 Conclusies midden afname
Uit deze gegevens trekken we de volgende conclusies:
- De groepen 4, 5 en 6 laten een zorgsignaal zien. Daarbij is een dalende lijn te zien ten
opzichte van de vorige afname. Hierbij laten de groepen 6 dit minder zien.
- Afzonderlijk scoren de groepen 6 stabiel.
- Bij de groepen 4 en 5 scoren de A groepen lager dan de B groepen (hogere scores in
combigroepen).
- De groepen 4 en 5 laten een vaardigheidsgroei zien die lager is dan het landelijk gemiddelde.
- De groepen 6 scoren gelijk aan het landelijk gemiddelde.
- De methode gebonden toetsen laten een beter beeld zien, ondanks het meer inzetten op
verhaalsommen.
- Groepen 6 scoren bij methode gebonden toetsen op de onderdelen meten, tijd, geld en
klokkijken onvoldoende. Dit komt heel weinig aan bod in de methode.
- Er is een dip zichtbaar als er gekeken wordt naar de afname van M4 en M5. Er wordt bij deze
toetsen veel inzicht gevraagd en de toets wordt niet meer voorgelezen.

3.3 Acties/vervolgstappen
Groepsniveau:
- Iedere leerkracht maakt een plan om het rekenonderwijs te verbeteren. Dit wordt besproken
met de intern begeleider.
- Methode wordt kritisch bekeken/aangepast. We gaan nieuwsrekenen meer inzetten
(verhaalsommen).
- Projectlessen van wereld in getallen clusteren tijdens een projectweek. Dit i.v.m. herhaling
en de concrete in oefening met materialen. Actiepunt voor volgend schooljaar.
Schoolniveau:
- Bespreken harde en zachte data binnen de bouwen / team.
- Trendanalyses groepen 4 en 5 laten risico’s zien. Nadere analyse noodzakelijk!
- Rekenspecialist gestart met verbeterplan.
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3.4 Resultaten eind afname
De groepen 3 t/m 6 hebben gewerkt met de 3.0 versie van CITO rekenen. De groepen 7 hebben de
2012 versie gemaakt. Voor de groepen 8 is er geen eindafname (zij maken de IEP).
Omdat het om 2 verschillende toetsen gaat is dit weergegeven in 2 grafieken.

Grafiek 8; resultaten CITO rekenen 3.0 schooljaar 2017/2018 eind afname groep 3 t/m 8

Grafiek 9; resultaten CITO rekenen 2012 schooljaar 2017/2018 eind afname groep 7
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Uit bovenstaande grafieken halen we de volgende resultaten:
groepen 3:
- ABC score: 90%
- CDE score: 29%
- Deze groep heeft geen zorgsignaal en het streefdoel is behaald.
groepen 4:
- ABC score: 80%
- CDE score: 41%
- Deze groep heeft geen zorgsignaal meer. Het streefdoel is niet behaald. Er is wel een grote
groei te zien.
groepen 5:
- ABC score: 65%
- CDE score: 63%
- Deze groep heeft een zorgsignaal en het streefdoel is niet behaald.
groepen 6:
- ABC score: 69%
- CDE score: 58%
- Deze groep heeft een zorgsignaal en het streefdoel is niet behaald.
Groepen 7:
- ABC score: 82%
- CDE score: 35%
- Deze groep heeft geen zorgsignaal, echter het streefdoel is (net) niet behaald.

3.5 Conclusies midden afname
Uit deze gegevens trekken we de volgende conclusies:
 De groepen 4 laten een mooie groei zien. Het streefdoel is nog niet behaald, maar het
zorgsignaal is verdwenen.
 De groepen 5 laten wel vaardigheidsgroei zien, maar minder dan het landelijk gemiddelde.
 De groepen 6 laten wel vaardigheidsgroei zien, maar minder dan het landelijk gemiddelde.
 Kijkende naar de historie van de leerjaren 5 en 6 is er een trend te zien.
 De groepen 7 laten een vaardigheidsgroei zien die hoger ligt dan het landelijk gemiddelde.

3.6 Acties/vervolgstappen
Groepsniveau:
- Methode wordt al kritisch bekeken/aangepast. Nieuwsrekenen blijven inzetten.
- Projectlessen van WIG clusteren tijdens een projectweek. Dit i.v.m. herhaling en de concrete
inoefening met materialen. Actiepunt voor volgend schooljaar.
- Risicogroepen schooljaar 18-19; groepen 5, 6 en 7; specifiek aandacht voor leerdoelen op
(sub)groep en individueel niveau.
- Groepen 7 en 8 inzet Snappet (lijn WIG). Insteek bij snappet is: Meer doelgerichte en
effectieve instructies. Meer zicht krijgen op de ontwikkeling en daardoor gerichter keuzes
maken m.b.t. oefenstof/verwerking/instructie .Zie ook jaarverslag ‘rekenen’ m.b.t. gerichte
en tijdsgebonden effectieve instructie.
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Schoolniveau:
- Bespreken harde en zachte data binnen de bouwen / team.
- Trendanalyses groepen 4 en 5 laten risico’s zien. Nadere analyse noodzakelijk!
- Verbeterplan rekenen continueren. Zie plan van aanpak.

4. Spelling
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van spelling (groep 3 t/m 8) terug te vinden. Aan de hand van deze
resultaten zijn er conclusies getrokken en vervolgstappen geformuleerd.

4.1 Resultaten midden afname
De groepen 3 t/m 6 hebben gewerkt met de 3.0 versie van CITO rekenen. De groepen 7 en 8 hebben
de 2012 versie gemaakt, waarbij de groepen 8 de begin afname hebben gemaakt. Omdat het om 3
verschillende toetsen gaat is dit weergegeven in 3 grafieken.

Grafiek 10; resultaten CITO spelling 3.0 schooljaar 2017/2018 midden afname groep 3 t/m 6

13

Grafiek 11 resultaten CITO spelling 2012 schooljaar 2017/2018 midden afname groep 7

Grafiek 12; resultaten CITO spelling 2012 schooljaar 2017/2018 begin afname 8
Uit bovenstaande grafieken halen we de volgende resultaten:
groepen 3:
- ABC score: 85%
- CDE score: 28%
- Deze groep heeft geen zorgsignaal en het streefdoel is behaald.
groepen 4:
- ABC score: 84%
- CDE score: 34%
- Deze groep heeft geen zorgsignaal echter het streefdoel is (net) niet behaald.
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groepen 5:
- ABC score: 69%
- CDE score: 49%
- Deze groep heeft (net) geen zorgsignaal, echter het streefdoel is niet behaald.
groepen 6:
- ABC score: 76%
- CDE score: 40%
- Deze groep heeft geen zorgsignaal, echter het streefdoel is niet behaald.
groepen 7:
- ABC score: 78%
- CDE score: 46%
- Deze groep heeft geen zorgsignaal, echter het streefdoel is niet behaald.
groepen 8:
- ABC score: 81%
- CDE score: 47%
- Deze groep heeft (net) geen zorgsignaal, echter het streefdoel is niet behaald.

4.2 Conclusies midden afname
Uit deze gegevens trekken we de volgende conclusies:
- De groepen 5 en 8 hebben net geen zorgsignaal.
- Alleen de groepen 3 behalen het streefniveau.

4.3 Acties/vervolgstappen
-

Inzetten op individuele analyses van leerlingen.
Groepen 5 en 8 goed blijven volgen.
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4.4 Resultaten eind afname
De groepen 3 t/m 6 hebben gewerkt met de 3.0 versie van CITO rekenen. De groepen 7 hebben de
2012 versie gemaakt. Voor de groepen 8 is er geen eindafname (zij maken de IEP).
Omdat het om 2 verschillende toetsen gaat is dit weergegeven in 2 grafieken.

Grafiek 13; resultaten CITO spelling 3.0 schooljaar 2017/2018 eind afname groep 3 t/m 6

Grafiek 14 resultaten CITO spelling 2012 schooljaar 2017/2018 eind afname groep 7

16

Uit bovenstaande grafieken halen we de volgende resultaten:
groepen 3:
- ABC score: 86%
- CDE score: 36%
- Deze groep heeft geen zorgsignaal en het streefdoel is behaald.
groepen 4:
- ABC score: 67%
- CDE score: 55%
- Deze groep heeft een zorgsignaal en het streefdoel is niet behaald.
groepen 5:
- ABC score: 77%
- CDE score: 55%
- Deze groep heeft een zorgsignaal en het streefdoel is niet behaald.
groepen 6:
- ABC score: 84%
- CDE score: 40%
- Deze groep heeft geen zorgsignaal, echter het streefdoel is (net) niet behaald.
groepen 7:
- ABC score: 74%
- CDE score: 38%
- Deze groep heeft geen zorgsignaal, echter het streefdoel is niet behaald.

4.5 Conclusies eind afname
Uit deze gegevens trekken we de volgende conclusies:
- De vaardigheidsgroei van de groepen 7 ligt boven het landelijk gemiddelde.
- Groepen 4 en 5 geven een zorgsignaal af.

4.6 Acties/vervolgstappen
Groepsniveau:
- Groepssamenstelling goed bekijken (A en B groep)
- Risicogroepen schooljaar 18-19; groepen 5 en 6; specifieke aandacht voor leerdoelen op
(sub)groep en individueel niveau (zie analyses).
- Specifieke aandacht voor de grote groep (C-groep).
Schoolniveau:
- Bespreken harde en zachte data binnen de bouwen / team.
- Trendanalyse groepen 4 en 5 in de gaten houden!
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5. Begrijpend lezen
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van spelling (groep 3 t/m 8) terug te vinden. Aan de hand van deze
resultaten zijn er conclusies getrokken en vervolgstappen geformuleerd.

5.1 Resultaten midden afname
De groepen 4 t/m 6 hebben gewerkt met de 3.0 versie van CITO begrijpend lezen. De groepen 3
hebben deze toets nog niet bij de midden afname. De groepen 7 en 8 hebben de 2012 versie
gemaakt, waarbij de groepen 8 de begin afname hebben gemaakt. Omdat het om 3 verschillende
toetsen gaat is dit weergegeven in 3 grafieken.

Grafiek 15; resultaten CITO begrijpend lezen 3.0 schooljaar 2017/2018 midden afname groep 4 t/m 6

Grafiek 16 resultaten CITO begrijpend lezen 2012 schooljaar 2017/2018 midden afname groep 7
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Grafiek 17; resultaten CITO begrijpend lezen 2012 schooljaar 2017/2018 begin afname 8
Uit bovenstaande grafieken halen we de volgende resultaten:
groepen 4:
- ABC score: 74%
- CDE score: 47%
- Deze groep heeft (net) geen zorgsignaal echter het streefdoel is niet behaald.
groepen 5:
- ABC score: 55%
- CDE score: 65%
- Deze groep heeft een zorgsignaal en het streefdoel is niet behaald.
groepen 6:
- ABC score: 76%
- CDE score: 40%
- Deze groep heeft geen zorgsignaal, echter het streefdoel is niet behaald.
groepen 7:
- ABC score: 81%
- CDE score: 33%
- Deze groep heeft geen zorgsignaal, echter het streefdoel is (net) niet behaald.
groepen 8:
- ABC score: 74%
- CDE score: 43%
- Deze groep heeft (net) geen zorgsignaal, echter het streefdoel is niet behaald.
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5.2 Conclusies midden afname
Uit deze gegevens trekken we de volgende conclusies:
- In de groepen 5 zijn veel kinderen met een C score (30%)
- Bij geen enkele groep is het streefdoel behaald.

5.3 Acties/vervolgstappen
Groepsniveau:
- Blijven inzetten op verlengde instructie voor lln. die het nodig hebben. Groepen clusteren
met maatjes.
- Complimenteren. Groot gedeelte van de groep heeft een zetje / steuntje in de rug nodig om
tot goede antwoorden te komen.
- Modelen en werkwijze combigroep continueren. De groep opsplitsen in leerkrachtgebonden
lessen en zelfstandig verwerken aan de pc met lessen andere tekstsoorten.
Schoolniveau:
- Bespreken harde en zachte data binnen de bouwen / team.

5.4 Resultaten eind afname
De groepen 3 t/m 6 hebben gewerkt met de 3.0 versie van CITO begrijpend lezen. De groepen 7
hebben de 2012 versie gemaakt. Voor de groepen 8 is er geen eindafname (zij maken de IEP).
Omdat het om 2 verschillende toetsen gaat is dit weergegeven in 2 grafieken.

Grafiek 18; resultaten CITO begrijpend lezen 3.0 schooljaar 2017/2018 eind afname groep 3 t/m 6
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GEEN GRAFIEK IN CITO VOOR EINDAFNAME GROEP 7 BEGRIJPEND LEZEN ?!?!?!?!??!

Grafiek 19; resultaten CITO begrijpend lezen 2012 schooljaar 2017/2018 eind afname groep 7

Uit bovenstaande grafieken halen we de volgende resultaten:
groepen 3:
- ABC score: 85%
- CDE score: 33%
- Deze groep heeft geen zorgsignaal en het streefdoel is behaald.
groepen 4:
- ABC score: 77%
- CDE score: 44%
- Deze groep heeft geen zorgsignaal, echter het streefdoel is niet behaald.
groepen 5:
- ABC score: 78%
- CDE score: 53%
- Deze groep heeft een zorgsignaal en het streefdoel is niet behaald.
groepen 6:
- ABC score: 78%
- CDE score: 53%
- Deze groep heeft een zorgsignaal en het streefdoel is niet behaald.
groepen 7:
- ABC score: ????
- CDE score: ????
- ?????????.
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5.5 Conclusies eind afname
Uit deze gegevens trekken we de volgende conclusies:
- Groepen 3 scoren prima.
- Groepen 4 geen zorgsignaal meer.
- Groepen 6 laten nu een zorgsignaal zien.

5.6 Acties/vervolgstappen
Groepsniveau:
- Risicogroepen schooljaar 18-19; groep 6; specifieke aandacht voor leerdoelen op (sub)groep
en individueel niveau.
- Blijven modelen, lezen met markeerstiften.
- Leesstrategieën koppelen met andere vakken/teksten zoals WO vakken e.d.
- De groep opsplitsen in leerkrachtgebonden lessen en zelfstandig verwerken aan de pc met
lessen andere tekstsoorten.
Schoolniveau:
- Bespreken harde en zachte data binnen de bouwen / team.
- Gezien de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van begrijpend lezen zal de werkgroep zich
komend schooljaar verdiepen in close reading (herhaald lezen met gerichte vragen voor
verdieping)
- Woordenschatonderwijs opnieuw onder de aandacht brengen.
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6. Technisch lezen
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van spelling (groep 3 t/m 8) terug te vinden. Aan de hand van deze
resultaten zijn er conclusies getrokken en vervolgstappen geformuleerd.

6.1 Resultaten midden afname
De groepen 3 t/m 8 hebben gewerkt met de 2018 versie van CITO technisch lezen (DMT).

Grafiek 20; resultaten DMT 2018 schooljaar 2017/2018 midden afname groep 3 t/m 8
Uit bovenstaande grafiek halen we de volgende resultaten:
groepen 3:
- ABC score: 72%
- CDE score: 59%
Deze groep heeft een zorgsignaal en het streefdoel is niet behaald. Hierbij moet vermeldt worden
dat er woorden getoetst worden die nog niet zijn aangeboden. Belangrijk is om het verschil in de
eindmeting te zien.
groepen 4:
- ABC score: 56%
- CDE score: 56%
- Deze groep heeft een zorgsignaal en het streefdoel is niet behaald.
groepen 5:
- ABC score: 78%
- CDE score: 52%
- Deze groep heeft een zorgsignaal en het streefdoel is niet behaald.
groepen 6:
- ABC score: 78%
- CDE score: 54%
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-

Deze groep heeft een zorgsignaal en het streefdoel is niet behaald.

groepen 7:
- ABC score: 82%
- CDE score: 50%
- Deze groep heeft een zorgsignaal en het streefdoel is niet behaald.
groepen 8:
- ABC score: 95%
- CDE score: 6%
- Deze groep heeft geen zorgsignaal en het streefdoel is behaald.
WAAROM NIET ALLE KINDEREN GETOETS?

6.2 Conclusies midden afname
Uit deze gegevens trekken we de volgende conclusies:
- Het clusteren op niveau heeft nog te weinig effect gehad.
- Tussentijdse metingen laten meer vooruitgang zien, dan verwacht. Op basis hiervan zijn
opnieuw indelingen gemaakt voor de tweede helft van het schooljaar.
- Alleen groep 8 geen zorgsignaal, de andere groepen wel!

6.3 Acties/vervolgstappen
-

Clusteren van groepen continueren.
Meer schriftelijke verwerking loslaten, op die punten waarbij de verwerking geen relatie
heeft met het technisch leesproces.
Extra leesteksten uit verschillende bronnenboeken, zoals toneel-lezen, teksten uit
informatieve boeken en verhaaltjes inzetten.

6.4 Resultaten eind afname
De groepen 3 t/m 7 hebben gewerkt met de 2018 versie van CITO technisch lezen (DMT).
Voor de groepen 8 is er geen eindafname (zij maken de IEP).

Grafiek 21; resultaten DMT 2018 schooljaar 2017/2018 eind afname groep 3 t/m 7
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Uit bovenstaande grafiek halen we de volgende resultaten:
groepen 3:
- ABC score: 87%
- CDE score: 40%
Deze groep heeft geen zorgsignaal en het streefdoel is behaald.
groepen 4:
- ABC score: 66%
- CDE score: 51%
- Deze groep heeft een zorgsignaal en het streefdoel is niet behaald.
groepen 5:
- ABC score: 75%
- CDE score: 46%
- Deze groep heeft geen zorgsignaal, echter het streefdoel is niet behaald.
groepen 6:
- ABC score: 88%
- CDE score: 33%
- Deze groep heeft geen zorgsignaal en het streefdoel is behaald.
groepen 7:
- ABC score: 79%
- CDE score: 42%
- Deze groep heeft geen zorgsignaal, echter het streefdoel is niet behaald.

6.5 Conclusies eind afname
Uit deze gegevens trekken we de volgende conclusies:
- Groepen 3 scoren nu prima. Goede vooruitgang.
- Klasdoorbrekend werken in de middenbouw heeft resultaat opgeleverd.
- De (tussentijdse) metingen lieten meer vooruitgang zien dan verwacht.
- Het maken van meer leeskilometers op tekstniveau / woordniveau heeft effect gehad.
- Daarnaast heeft het inzetten van extra leesteksten en schriftelijke verwerking loslaten ook
resultaat opgeleverd.

6.6 Acties/vervolgstappen
-

-

Proeftuintje uitbreiden en gezamenlijk kijken welke clusters geschikt zijn. Gr. 3/4/5 clusteren
+ gr 6/7/ evt. 8 clusteren? Hierbij moeten we de lesroosters op elkaar afstemmen met de
betreffende groepen.
Nadruk blijven leggen op inzet van extra leesteksten en het loslaten van inefficiënte
schriftelijke verwerking. Woordenschatonderwijs opnieuw onder de aandacht brengen.
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7. Begrijpend luisteren
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van begrijpend luisteren (groep 3 t/m 8) terug te vinden. Aan de
hand van deze resultaten zijn er conclusies getrokken en vervolgstappen geformuleerd.

7.1 Resultaten midden afname
De groepen 3 t/m 8 hebben de begrijpend luisteren CITO toets gemaakt.

HIER BEN IK GEBLEVEN!

Grafiek 22; resultaten CITO begrijpend luisteren schooljaar 2017/2018 midden afname groep 3 t/m 8
Uit bovenstaande grafieken halen we de volgende resultaten:
groepen 4:
- ABC score: 74%
- CDE score: 47%
- Deze groep heeft (net) geen zorgsignaal echter het streefdoel is niet behaald.
groepen 5:
- ABC score: 55%
- CDE score: 65%
- Deze groep heeft een zorgsignaal en het streefdoel is niet behaald.
groepen 6:
- ABC score: 76%
- CDE score: 40%
- Deze groep heeft geen zorgsignaal, echter het streefdoel is niet behaald.
groepen 7:
- ABC score: 81%
- CDE score: 33%
- Deze groep heeft geen zorgsignaal, echter het streefdoel is (net) niet behaald.
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groepen 8:
- ABC score: 74%
- CDE score: 43%
- Deze groep heeft (net) geen zorgsignaal, echter het streefdoel is niet behaald.

5.2 Conclusies midden afname
Uit deze gegevens trekken we de volgende conclusies:
- In de groepen 5 zijn veel kinderen met een C score (30%)
- Bij geen enkele groep is het streefdoel behaald.

5.3 Acties/vervolgstappen
Groepsniveau:
- Blijven inzetten op verlengde instructie voor lln. die het nodig hebben. Groepen clusteren
met maatjes.
- Complimenteren. Groot gedeelte van de groep heeft een zetje / steuntje in de rug nodig om
tot goede antwoorden te komen.
- Modellen en werkwijze combigroep continueren. De groep opsplitsen in leerkracht
gebonden lessen en zelfstandig verwerken aan de pc met lessen andere tekstsoorten.
Schoolniveau:
- Bespreken harde en zachte data binnen de bouwen / team.

5.4 Resultaten eind afname
De groepen 3 t/m 6 hebben gewerkt met de 3.0 versie van CITO begrijpend lezen. De groepen 7
hebben geen toets meer gemaakt, omdat de 2012 versie van begrijpend lezen CITO geen eind toets
heeft. Voor de groepen 8 is er ook geen eindafname (zij maken de IEP).
Omdat het om 2 verschillende toetsen gaat is dit weergegeven in 2 grafieken.

Grafiek 18; resultaten CITO begrijpend lezen 3.0 schooljaar 2017/2018 eind afname groep 3 t/m 6
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Uit bovenstaande grafieken halen we de volgende resultaten:
groepen 3:
- ABC score: 85%
- CDE score: 33%
- Deze groep heeft geen zorgsignaal en het streefdoel is behaald.
groepen 4:
- ABC score: 77%
- CDE score: 44%
- Deze groep heeft geen zorgsignaal, echter het streefdoel is niet behaald.
groepen 5:
- ABC score: 78%
- CDE score: 53%
- Deze groep heeft een zorgsignaal en het streefdoel is niet behaald.
groepen 6:
- ABC score: 78%
- CDE score: 53%
- Deze groep heeft een zorgsignaal en het streefdoel is niet behaald.

5.5 Conclusies eind afname
Uit deze gegevens trekken we de volgende conclusies:
- Groepen 3 scoren prima.
- Groepen 4 geen zorgsignaal meer.
- Groepen 6 laten nu een zorgsignaal zien.

5.6 Acties/vervolgstappen
Groepsniveau:
- Risicogroepen schooljaar 18-19; groep 6; specifieke aandacht voor leerdoelen op (sub)groep
en individueel niveau.
- Blijven modellen, lezen met markeerstiften.
- Leesstrategieën koppelen met andere vakken/teksten zoals WO vakken e.d.
- De groep opsplitsen in leerkracht gebonden lessen en zelfstandig verwerken aan de pc met
lessen andere tekstsoorten.
Schoolniveau:
- Bespreken harde en zachte data binnen de bouwen / team.
- Gezien de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van begrijpend lezen zal de werkgroep zich
komend schooljaar verdiepen in close reading (herhaald lezen met gerichte vragen voor
verdieping)
- Woordenschatonderwijs opnieuw onder de aandacht brengen.
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