
 

Jaarverslag  

2021-2022 
 
 

Obs De Eendracht 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                augustus ’22 



  

jaarverslag 2021-2022 obs De Eendracht pagina 2 van 9 

 

Inhoudsopgave 

INHOUDSOPGAVE 2 

VOORWOORD EN INLEIDING 3 

EVALUATIE OP DOELEN VAN HET ONDERWIJS 4 

RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 5 

SCORE EINDTOETS 7 

UITSTROOM NAAR VO 8 

CONCLUSIE EN VOORUITBLIK 9 

 

 



  

jaarverslag 2021-2022 obs De Eendracht pagina 3 van 9 

 

VOORWOORD EN INLEIDING 

 

 

In dit jaarverslag kijken we terug op de schoolresultaten van 

het afgelopen schooljaar en de realisatie van de 

schooldoelen die wij ons vooraf gesteld hebben. Het 

jaarverslag is  bedoeld voor de ouders van onze leerlingen. 

 

Ieder schooljaar stellen wij ons doelen om de kwaliteit van 

ons onderwijs verder te verbeteren en de school verder te 

ontwikkelen. Wij leggen onze doelen vast in het 

schooljaarplan (SJP).  In het jaarverslag kijken wij terug in 

hoeverre de gestelde doelen zijn gehaald en wat de 

uitstroom naar het VO van onze groep 8 leerlingen is 

geweest.  

 

De schooldoelen zijn voor een deel afgeleid van ons 4-

jarige schoolplan  2019-2023. Daarnaast doen zich tijdens 

de looptijd van het schoolplan nieuwe ontwikkelingen voor, 

waaruit aandachtspunten en nieuwe ambities voortkomen. 

Ook kan een schooldoel voortkomen uit de gestelde 

ambities in het strategisch beleidsplan van Leerplein055. 

 

De schooldoelen voor het komende schooljaar zijn 

beschreven in het schooljaarplan 2022-2023.  

 

 

Maurits Peverelli 
directeur openbare basisschool De Eendracht 
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EVALUATIE OP GESTELDE DOELEN VAN HET ONDERWIJS 

 

Rekenen: 

Gestelde doelstelling voor Rekenen (meetpunt cito jun’22): 

   groep 3-6           :   Minimaal gem. III score én minimaal 60% van de leerlingen haalt I/II/III score. 

   groep 7              :   Groei van gem. V (E6) naar III score (E7).  

   groep 8a + 8b     :   40% haalt 1S niveau 

 

Evaluatie: behaald gem. groepsresultaat op ‘Rekenen’ (jun’22): 

gr. 3:     II score            -  74 % van de lln. haalt I/II/III                                   doel gehaald 

gr. 4:      I score           -   82 % van de lln. haalt I/II/III                                   doel gehaald 

gr. 5:      I+ score         -   80 % van de lln. haalt I/II/III                                   doel gehaald 

gr. 6:     IV score          -   56 % van de lln. haalt I/II/III                                  doel niet gehaald 

gr. 7:      V- score         -   51 % van de lln. haalt I/II/III                                  doel niet gehaald 

gr. 8a + 8b: (Eindcito): -  29% vd lln. heeft 1S niveau gehaald                     doel niet gehaald 

 

 

Begrijpend Lezen: 

Gestelde doelstelling voor Begrijpend Lezen (meetpunt cito jun’22): 

Groepen 4 t/m 7 halen minimaal gem. IV score op Cito jun’22 

o Vastleggen afspraken in kwaliteitskaart BL en tekstbegrip (aanbod, differentiatie, 

didactisch handelen) 

o Klassenbezoek met feedback alle leerkrachten vanaf gr. 4 van leesspecialist. 

 

Evaluatie: behaald gem. groepsresultaat op ‘Begrijpend Lezen’ (jun’22) 

o Groep 4a + 4b:  gem III score (E4)                                                          doel gehaald 

o Groep 5:  van gem.  IV score (E4),   naar een gem. III Score  (E5)      doel gehaald 

o Groep 6 : van gem.  V score (E5),   naar een gem.  III  Score (E6)      doel gehaald 

o Groep 7:  van gem.  V score (E6),   naar een gem.  IV Score  (E7)      doel gehaald 
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RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 

 

Gem. niveau score gr. 3-7 -  Cito juni 2022 

 
Rekenen BL SP DMT 

groep 3 II III III III 

groep 4 I III I I 

groep 5 I III I I 

groep 6 IV III I I 

groep 7 V IV I I 

 

Rekenen: 

Op grond van de mooie gemiddelde scores in gr. 3, 4 en 5 mogen we concluderen dat de leerlingen de 

basisvaardigheden rekenen goed beheersen. Belangrijke interventies die wij de afgelopen twee jaar 

hebben ingezet zijn een betere analyse van categorieën waarop leerlingen uitvallen met een plan van 

aanpak voor de volgende periode, aandacht voor automatiseren en doelgerichter werken (m.b.v. een 

nieuwe methode). Dankzij een gerichte ondersteuning op rekenonderdelen, is er de 2e helft van het 

chooljaar een mooie (noodzakelijke) inhaalslag gemaakt in groep 6.  

In groep 7 en 8 hebben we dit schooljaar ingezet op extra (naschoolse) rekentijd voor zwakke (en 

gemotiveerde) rekenaars. De interventies in- en buiten de klas, hebben ertoe bijgedragen dat groep 7 

dit schooljaar bovengemiddeld is gegroeid op rekenen. Deze groei bleek echter nog onvoldoende om 

het rekenniveau in gr. 7 op gemiddeld niveau te brengen.  

Slechts 32% van de 35 leerlingen van de jaargang groep 8, haalde het afgelopen schooljaar het 1S 

niveau. Dit is ruim onder de schoolambitie van 45%. Ondanks extra interventies, waaronder extra na-

schoolse rekenlessen vanaf groep 7, zijn we er onvoldoende in geslaagd het rekenniveau van deze 

jaargang naar een hoger niveau te tillen. 

 

Begrijpend Lezen: 

Begrijpend Lezen was een belangrijk speerpunt in het afgelopen schooljaar. Het schooldoel was om in 

de groepen 4 t/m 7 minimaal een gem. IV score te halen bij de Cito afname in jun’22. Dit doel is in alle 

groepen gehaald. Met de afronding van onze kwaliteitskaart BL hebben we nu duidelijke afspraken over 

de lesopbouw, aanbod en het didactische handelen in onze lessen Begrijpend Lezen. In maart'22, 

hebben alle leerkrachten een klassenbezoek met feedback gehad van een leesspecialist. In de eerste 
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helft van het komende schooljaar zullen we dit herhalen met een nieuwe ronde van klassenbezoeken 

van de leesspecialist.  

Voor het komende schooljaar is het doel door te groeien naar een gemiddelde II score in de groepen 4 

t/m 7. (voor groep 8 wordt het amibitieniveau op een andere manier berekend). 

 

Spelling: 

De gemiddelde groepsscore op Spelling in de groepen 4 t/m 8 is nu een I score. Een uitstekend 

resultaat omdat slechts twee jaar geleden, de meeste groepen op de Eendracht een gemiddelde V 

score op Spelling hadden. De dagelijkse afname van een Spelling dictée in de groepen 4 t/m 8, waarbij 

alle categorieën door elkaar aan bod komen, direct gevolgd door feedback van de leerkracht, ligt aan de 

basis van deze mooie groei op de Spellingresulten.  

 

Groei vaardigheidsscore t.o.v. landelijk gem. (E21 - E22) 
 

  Rekenen BL SP DMT 

 groep 4 
 

nvt     

 groep 5         

 groep 6         

 groep 7         

  

   groei boven landelijk gem. 

   groei gelijk aan landelijk gem. 

   groei onder landelijk gem. 

  



  

jaarverslag 2021-2022 obs De Eendracht pagina 7 van 9 

 

SCORE EINDTOETS – groep 8       (JUNI ’22) 

 

De jaargang 8 van het afgelopen schooljaar heeft ondergemiddeld gescoord op de Cito eindtoets. De 

gemiddelde resultaten lagen onder de schoolambitie. 

 

Fundamenteel -1F 

 
Lezen Taal verzorging Rekenen Gem. 

 Behaalde score  

 2021-22 
91,0% 97,0% 83,0% 90,3% 

 Gem. % referentiescholen 97,1% 94,9% 91,0% 94,3% 

 Schoolambitie 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

     

Streefniveau - 2F/1S 

  Lezen Taal verzorging Rekenen Gem. 

 Behaalde score  

 2021-22 
51,0% 51,0% 29,0% 43,7% 

 Gem. %  referentiescholen 72,7% 55,7% 42,8% 57,1% 

 Schoolambitie 80,0% 60,0% 45,0% 63,3% 
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UITSTROOM NAAR VO 

 

Schooljaar: 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 

              

lln. jaargang 8: 39 36 30 22 37 36 

VWO 10 5 1 3 5 3 

HAVO-VWO 5 8 8 2 2 2 

HAVO 3 3 5 5 0 1 

HAVO-VMBO TL 4 2 3 4 9 3 

VMBO TL (MAVO) 6 5 3 3 2 7 

VMBO TL / Kader 1 0 2 2 11 3 

VMBO Kader 5 6 2 3 0 7 

VMBO Kader/Basis 2 5 4 2 8 4 

VMBO Basis 1 2 2 3 0 5 

Praktijkschool 1 0 0 0 0 1 
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CONCLUSIE EN VOORUITBLIK 

 

Het bestuur van Leerplein055 heeft het afgelopen schooljaar een kwaliteitsonderzoek laten uitvoeren op 

alle Leerplein055 scholen. Het onderzoek op de Eendracht vond plaats in april’22. De Eendracht 

scoorde op alle kwaliteitsonderdelen de maximale score ‘voldoende’. 

 

Het afgelopen schooljaar 2021-22 hebben wij onze doelstelling gehaald om het gemiddelde niveau op 

Begrijpend Lezen te verbeteren in alle groepen. Toch zijn de leesresultaten nog onder het niveau van 

onze ambitie. Daarom blijft ‘Begrijpend Lezen / Luisteren’ ook komend schooljaar een belangrijk 

aandachtsgebied voor alle groepen. Op het gebied van ‘Rekenen’ heeft de school nu een hoog 

gemiddeld resultaat t/m groep 6 (van het nieuwe schooljaar). Doelstelling voor de komende jaren is het 

goede gemiddelde rekenniveau van deze groepen vast te houden t/m groep 8. Het gemiddelde 

rekenniveau van de (nieuwe) groepen 7 en 8 is onvoldoende. Veel aandacht zal daarom komend 

schooljaar uitgaan om deze groepen nog naar een hoger rekenniveau te tillen voordat ze uitstromen 

naar het VO. 

 

Het schooljaar 2022-23 heeft de school drie kleutergroepen 1-2 met een deels nieuwe 

leerkrachtenbezetting. De kleutergroepen gaan intensief samenwerken en zullen gelijk opwerken in het 

onderwijsaanbod rond de thema’s. Een belangrijke doelstelling voor het schooljaar 2022-23 is om, met 

de hulp van professionele begeleiding op de werkvloer, te komen tot een aangescherpte visie op ons 

kleuteronderwijs. Deze visie zal richtinggevend zijn voor het kleuterwijs op onze school in de komende 

jaren.  

 

Net als vorig schooljaar, hebben scholen ook komend schooljaar beschikking voor extra gelden om 

eventueel opgelopen vertraging in de ontwikkeling van kinderen tijdens de schoolsluiting op te halen. Dit 

stelt ons in staat om zorgleerlingen op bepaalde momenten in de week extra ondersteuning te bieden. 

 

 

Namens het schoolteam,  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Maurits Peverelli directeur 


