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Inleiding 

 

Voor u ligt het verslag van de resultatenanalyse van de Mariaschool. In deze rapportage wordt verslag 

gedaan van de analyse van de gegevens vanuit het leer- en volgsysteem. Het verslag heeft betrekking 

op de gegevens van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem van de school tot en met juni 2016. 

 

Per vakgebied vindt u:  

 

1: Een dwarsdoorsnede 

Een dwarsdoorsnede geeft een beeld van het niveau van één of meerdere jaargroepen op één of 

meerdere vakgebieden op één afnamemoment. Een dwarsdoorsnede is daarmee te beschouwen als 

een foto van de toets resultaten van één of meerdere leerjaren op een bepaald moment in het 

schooljaar. Dit rapport geeft antwoord op de vraag: Hoe doet mijn school het op één of meerdere 

vakgebieden op een bepaald moment? 

 

2: Een trendanalyse leerlingen 

Een trendanalyse toont de resultaten die verschillende leerlingen door de jaren heen behaalden op 

een bepaalde toets. Een trendanalyse is te beschouwen als een film van de resultaten van een 

bepaalde toets over een reeks van jaren.  

De trendanalyse leerlingen geeft antwoord op de vraag: Hoe doen de leerlingen van een groep van dit 

jaar het in vergelijking met zichzelf in voorgaande jaren op een bepaald leergebied? 

  

3:  Een trendanalyse leerjaren 

Een trendanalyse leerjaren toont de resultaten die de voorafgaande jaren behaald zijn in deze groep 

op hetzelfde meetmoment, maar met een andere groep leerlingen. De trendanalyse leerlingen geeft 

antwoord op de vraag: Hoe doen de leerlingen van een groep van dit jaar het in vergelijking met 

andere groepen in voorgaande jaren op een bepaald leergebied op hetzelfde moment? 

 

4 : Toelichting 

Per onderdeel wordt een korte toelichting gegeven 

 

5: Signalen 

Als er opvallende kenmerken te behalen zijn uit de grafieken worden deze weergegeven als signaal. 

 

6: Conclusies 

Per onderdeel wordt een conclusie getrokken 

 

7: Consequenties 

Consequenties uit deze analyse worden vertaald naar plannen voor schoolontwikkeling. 

 

In het verslag wordt eerst een algemene conclusie weergegeven.  
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Streefdoelen van de school 

Als streefscore hanteren wij per vak de landelijk gemiddelde vaardigheidsscore.  

 

Algemene conclusie  

Bij bijna alle vakgebieden is bij de tussentijdse toetsen per leerjaar het streefdoel behaald. Slechts bij 

drie onderdelen werd dit streefdoel niet behaald. Bij twee van deze drie onderdelen werd een 

bovengemiddelde groei gerealiseerd waarmee de achterstand ten opzichte van de streefdoelen werd 

verkleind.   

 

De behaalde gemiddelde standaardscore van de Centrale Eindtoets lag maar liefst op 536,9, wat ruim 

boven het landelijk gemiddelde is.  

 

De ingezette handelingsgerichte en opbrengstgerichte benadering in de individuele groepen werpt 

zijn vruchten af. Leerkrachten maken een analyse van de behaalde resultaten op groepsniveau en 

stemmen hier het onderwijsaanbod steeds beter op af. Onderdeel hierbij is altijd een analyse van de 

behaalde resultaten, waarna een vergelijking wordt gemaakt met de op schoolniveau bepaalde 

streefdoelen. Het is van belang dat deze effectieve benadering in schooljaar 2016-2017 wordt 

voortgezet en geborgd. De handelingsgerichte benadering kan nog verstevigd worden door ouders 

meer pro-actief te benaderen en als partners te betrekken bij het onderwijs aan hun kind.  

 

Bij sommige onderdelen valt het relatief grote percentage IV- en V-scores op. We kunnen het 

onderwijs nog verbeteren door specifiek aandacht te besteden aan deze groep leerlingen. Dat gaan we 

doen door de verlengde instructie beter af te stemmen op de onderwijsbehoeften van deze 

leerlingen.  

 

Daar staat tegenover dat bij sommige onderdelen het aantal leerlingen met een I- of II-score opvalt. 

Ook voor deze snelle leerlingen moet het onderwijs nog beter afgestemd worden op de individuele 

onderwijsbehoeften.  

 

De implementatie van het woordenschatonderwijs heeft veel aandacht gekregen, wat heeft 

geresulteerd in goede onderwijsresultaten. Tegelijkertijd valt ook hierbij in sommige groepen het 

grote percentage leerlingen op met een IV- of V-score.  Door het woordenschatonderwijs te 

verstevigen en dit te integreren in andere lessen, zorgen we ervoor dat de woordenschat van deze 

leerlingen continu wordt gestimuleerd en kan groeien.   

 

Consequenties 

Om het onderwijs aan de leerlingen van de Mariaschool nog te verbeteren zullen we de volgende 

doelen onderdeel laten uitmaken van ons jaarplan 2016-2017: 

 

 Continueren en borgen van de ingezette handelingsgerichte en opbrengstgerichte benadering; 

 Verstevigen van de handelingsgerichte benadering door ouders pro-actief te benaderen en als 

partners te betrekken bij het onderwijs aan hun kinderen; 

 Verbeteren van de verlengde instructie en deze beter laten aansluiten bij de individuele 

onderwijsbehoeften; 

 Verbeteren van de curatieve zorg aan zorgleerlingen, waaronder de snelle leerling; 

 Borging van het handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken; 

 Implementatie van woordenschat-onderwijs en het integreren ervan in andere lessen. 
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Conclusies per toetsonderdeel 

 

De behaalde gemiddelde standaardscore van de Centrale Eindtoets lag maar liefst op 536,9.   

In onderstaand schema is te zien, dat de kinderen bij alle vakgebieden boven het gemiddelde hebben 

gepresteerd. Met uitzondering van het onderdeel getallen, hebben ze ook op alle deelgebieden boven 

het gemiddelde gepresteerd.  

 

 
 

De resultaten van taal voor kleuters in leerjaar 2 zijn hoger dan de streefscores van onze school. 

 

De resultaten van rekenen voor kleuters in leerjaar 2 zijn (net) lager dan de streefscores van onze 

school. 

 

De resultaten van rekenen in leerjaar 3, 5 en groep 6 en 7 zijn hoger dan de streefscores van onze 

school. De resultaten van leerjaar 4  zijn lager dan de streefscores van de school. 

In leerjaar 5 en groep 7 is een bovengemiddelde groei gerealiseerd. In leerjaar 3, 4 en 6 is een 

benedengemiddelde groei gerealiseerd.   

De resultaten van rekenen m.b.t. de leerjaren zijn in leerjaar 3 en 6 hoger dan het jaar ervoor en in 

groep 4 en groep 7 lager dan het jaar ervoor. De resultaten van groep 5 zijn niet te vergelijken met het 

jaar ervoor omdat de versie -3.0 dit jaar voor het eerst in groep 5 is afgenomen. 
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De resultaten van begrijpend lezen in leerjaar 3 en 4 zijn hoger dan de streefscores van de school. In 

leerjaar 4 is een bovengemiddelde groei gerealiseerd. In leerjaar 3 is de groei niet te meten omdat de 

toets eind groep 3 voor het eerst wordt afgenomen. 

De resultaten van begrijpend lezen m.b.t. de leerjaren zijn in leerjaar 3 hoger dan het jaar ervoor. 

Leerjaar 4 is niet te vergelijken met het jaar ervoor omdat deze versie van de toets (-3.0) dit jaar voor 

het eerst is afgenomen in groep 4.  

 

De resultaten van studievaardigheden in leerjaar 5 en groep 6 en 7 zijn hoger dan de streefscores van 

de school.  

In de groepen 6 en 7 is een beneden gemiddelde groei gerealiseerd. In groep 5 is de groei niet te 

meten omdat eind groep 5 het eerste moment van de afname is. 

De resultaten van studievaardigheden m.b.t. de leerjaren zijn in groep 6 en 7 hoger dan het jaar ervoor 

en in leerjaar 5 lager dan het jaar ervoor.  

 

De resultaten van woordenschat in leerjaar 3, 4, 5 en groep 6 en 7 zijn hoger dan de streefscores van 

de school.  

In leerjaar 3, 4 en 5 is een bovengemiddelde groei gerealiseerd. In de groepen 6 en 7 is een beneden 

gemiddelde groei gerealiseerd. 

De resultaten van woordenschat m.b.t. de leerjaren zijn in leerjaar 3 en groep 6 en 7 hoger dan het jaar 

ervoor en in leerjaar 4 en 5 lager dan het jaar ervoor.  

 

De resultaten van spelling in leerjaar 3, 5, groep 6 en groep 7 zijn hoger dan de streefscores van de 

school. De resultaten van leerjaar 4 zijn lager dan de streefscores van de school. 

In leerjaar 4, 5 en de groepen 6 en 7 is een bovengemiddelde groei gerealiseerd. In leerjaar 3 (zie 

opmerking bij het schematische overzicht) is een benedengemiddelde groei gerealiseerd. 

De resultaten van spelling m.b.t. de leerjaren zijn in leerjaar 3, 5 en 7 zijn hoger dan het jaar ervoor en 

in groep 6 lager dan het jaar ervoor. De resultaten van groep 4 zijn niet te vergelijken met het jaar 

ervoor omdat de versie -3.0 dit jaar voor het eerst in groep 4 is afgenomen. 

 

De resultaten van technisch lezen in leerjaar 3, 4, 5 en groep 6  en 7 zijn hoger dan de streefscores 

van de school.  

In leerjaar 3, 4, 5 en groep 6 is een bovengemiddelde groei gerealiseerd. In groep 7 is een beneden 

gemiddelde groei (achteruitgang) gerealiseerd. 

De resultaten van technisch lezen m.b.t. de leerjaren zijn in leerjaar 3 hoger dan het jaar ervoor. In 

leerjaar 5 en 6 zijn de resultaten hetzelfde als het jaar ervoor en in groep 4 en 7 lager dan het jaar 

ervoor.  
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Toets Leerjaar Norm Resultaat Norm 

groei 

Gerealiseerde 

groei 

TvK 2 67.8 71.3 5 10.2 

RvK 2 87.3 87.1 6.5 15 

RW 3 138 145.9 23 21.2* 

 4 181 175.4 19 17.8 

 5 214 219.8 12 16.7 

 6 91.7 93.0 5.9 5.1 

 7 104.8 110.7 4.2 11 

Begrijpend lezen 3 117 120.3 n.v.t n.v.t. 

 4 138 144.1 5 8.0 

Studievaardigheden 5 88 91,4 n.v.t. n.v.t 

 6 95 101.7 7 4.7** 

 7 107 109.3 12 8.4** 

Spelling 3 198 211.3 53 51.3* 

 4 263 258.4 26 35.0 

 5 130.5 133.5 3.7 6.2 

 6 137.4 139.4 3.7 5.6 

 7 140.4 146.3 1.3 3.7 

Werkwoordspelling 7 98.9 107.3 n.v.t n.v.t. 

DMT 3 36.1 38.8 13.1 16.7 

 4 62 63.6 8.5 13.5 

 5 75.7 84.2 5.3 7.4 

 6 86.1 95.6 3.7 5.7 

 7 92.5 102.9 4.2 -3 

Woordenschat 3 47.3 50.3 7.2 12.8 

 4 57.3 62.1 6.2 10.8 

 5 66.3 68.2 3.5 6.3 

 6 77.5 85.5 4.2 3.3 

 7 88.4 92.6 2.9 2.1 

 

* In groep 3A zitten 3 leerlingen die een hoge score hadden bij de middentoets (0 of 1 ft).  Bij de eindtoets 

hebben deze leerlingen nu 2 of 3 fouten gemaakt, zij zijn meteen enorm gezakt in vaardigheidsscore. Hierdoor is 

er geen reële meting van de gemiddelde groei van de vaardigheidsscore mogelijk. 

** Deze toets wordt 1 keer per jaar aan het eind van het schooljaar afgenomen. Er wordt dus gekeken naar de 

groei van een heel jaar. 

 

Legenda:  

 

Resultaat:  

groen: score op of boven het landelijk gemiddelde 

rood: score onder het landelijk gemiddelde 

 

Gerealiseerde groei: 

groen: bovengemiddelde groei gerealiseerd   

wit: gemiddelde groei gerealiseerd 

rood: ondergemiddelde groei gerealiseerd 
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Kijkregistratie groep 1/2A 

 

Leerjaar 1 

 
 

Leerjaar 2 
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Kijkregistratie groep 1/2B 

 

Leerjaar 1 

 
 

Leerjaar 2 
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Kijkregistratie groep 1/C 

 

Leerjaar 1 

 
 

Leerjaar 2 
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Kijkregistratie groep 1/2D 

 

Leerjaar 1 

 
 

Leerjaar 2 
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Taal voor kleuters groep 2 

 

Groep Gemiddelde VS (norm: 67.8) 

2A 80.5 

2B 65.6 

2C 72.4 

2D 66.5 

Leerjaar 2 71,3 

 

 

Groep 2 

 

Dwarsdoorsnede van groep 2  

 

Groep Niveau I Niveau II Niveau III Niveau IV Niveau V 

2A 29 7 21 29 14 

2B 30 0 10 20 40 

2C 33 8 8 33 17 

2D 40 10 10 20 30 

Leerjaar 2 33 6 11 26 24 

 

Toelichting  

Er is dit schooljaar voor het eerst de digitale toets afgenomen aan het eind van groep 2. 

Bij een onverwachte score van een leerling (veel lager dan verwacht) is ook nog de papieren versie 

afgenomen.  

 

Conclusie  

De resultaten van taal voor kleuters in leerjaar 2 zijn hoger dan de streefscores van onze school. 



 

 

 

 

Juli 2016  Bladzijde 12 

Rekenen voor kleuters groep 2 

 

Groep Gemiddelde VS (norm: 87.3) 

2A 85.7 

2B 86.3 

2C 88.0 

2D 88.7 

Leerjaar 2 87.1 

 

Dwarsdoorsnede van groep 2  

 

Groep Niveau I Niveau II Niveau III Niveau IV Niveau V 

2A 14 36 0 36 14 

2B 20 20 30 10 20 

2C 25 25 8 25 17 

2D 40 10 10 20 20 

Leerjaar 2 24 24 11 24 17 

 

Toelichting  

Er is dit schooljaar voor het eerst de digitale toets afgenomen aan het eind van groep 2. 

Bij een onverwachte score van een leerling (veel lager dan verwacht) is ook nog de papieren versie 

afgenomen.  

 

Conclusie 

De resultaten van rekenen voor kleuters in leerjaar 2 zijn (net) lager dan de streefscores van onze 

school. 
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Rekenen en wiskunde groep 3 t/m 8 

 

Groep 3A 

 
 

Groep 3B 

 
 

Leerjaar 3 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Juli 2016  Bladzijde 14 

 

Groep 4 

 
 

Groep 4/(5) 

 
 

Leerjaar 4 
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Groep 5 

 
 

Groep (4)/5 

 
 

Leerjaar 5 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Juli 2016  Bladzijde 16 

 

 

 

Leerjaar 6 

 
 

Leerjaar 7 
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Trendanalyse leerlingen 

 

Groep 3 t/m 5 

 
 

 

Leerjaar 3 t/m 5 
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Groep 6 t/m 7 

 
 

Afname Eind 2015-2016 

Groep 3A: 

Toets RW-3.0 

Gem. score: 149.1 Landelijk gemiddelde: 138 

 

Afname Eind 2015-2016 

Groep 3B: 

Toets RW-3.0 

Gem. score: 142.8 Landelijk gemiddelde: 138 

 

Afname Eind 2015-2016 

Leerjaar 3 

Toets RW-3.0 

Gem. score: 145.9 Landelijk gemiddelde: 138 

 

Afname Eind 2015-2016 

Groep 4 

Toets RW-3.0 

Gem. score: 170.3 Landelijk gemiddelde: 181 

 

Afname Eind 2015-2016 

groep 4 (5) 

Toets RW-3.0 

Gem. score: 183.9 Landelijk gemiddelde:181 

 

Afname Eind 2015-2016 

Leerjaar 4 

Toets RW-3.0 

Gem. score: 175.4 Landelijk gemiddelde: 181 
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Afname Eind 2015-2016 

groep 5 

Toets RW-3.0 

Gem. score: 213.6 Landelijk gemiddelde: 214 

 

Afname Eind 2015-2016 

groep (4) 5 

Toets RW-3.0 

Gem. score: 221.0 Landelijk gemiddelde: 214 

 

Afname Eind 2015-2016 

Leerjaar 5 

Toets RW-3.0 

Gem. score: 219.8 Landelijk gemiddelde: 214 

 

Afname Eind 2015-2016 

Leerjaar 6 

Toets RW 2012 

Gem. score: 93.0 Landelijk gemiddelde: 91.7 

 

Afname Eind 2015-2016 

Leerjaar 7 

Toets RW 2012 

Gem. score: 110.7 Landelijk gemiddelde: 104.8 

 

Trendanalyse leerjaren 

 

Leerjaar 3 t/m 5 

 
 

Toelichting: 

Er zijn geen gegevens zichtbaar van eind schooljaar 2013-2014 en 2014-2015 van groep 5 omdat de 

nieuwe versie RW-3.0) dit schooljaar voor het eerst in groep 5 is afgenomen. In schooljaar 2014-2015 

is deze versie voor het eerst in groep 4 afgenomen. 
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Leerjaar 6 t/m 7 

 
 

Toelichting  

Groep 3 t/m 5 heeft een andere toets versie (-3.0) gemaakt, dan de groepen 6 t/m 7. 

 

Signalen 

De gemiddelde groei van leerjaar groep 3 is net niet voldoende. Groep 3B heeft een goede groei 

doorgemaakt (norm: 23, groep 3B: 30.8) en groep 3A heeft te weinig groei (11) doorgemaakt. Groep 

3A scoorde bij de middentoets ver boven de norm (norm: 115, groep 3A: 138.1). In groep 3A zitten 3 

leerlingen die een hoge score hadden bij de middentoets (0 of 1 ft).  Bij de eindtoets hebben deze 

leerlingen nu 2 of 3 fouten gemaakt, waardoor de vaardigheidsscore sterk daalde. Hierdoor is er geen 

reële meting in gemiddelde groei van de vaardigheidsscore mogelijk. Er is bij groep 3B een te grote 

groep leerlingen die een V score heeft behaald (24%). 

Groep 4 heeft een hele goede groei doorgemaakt (norm: 19, groep 4: 29.3). De resultaten zijn echter 

nog steeds onder de landelijke norm. Het aantal leerlingen dat een IV/V score heeft behaald is te hoog 

(54%). De groei van groep 4 van de combinatiegroep is onvoldoende, er is zelfs sprake van 

achteruitgang (-3.4). De gemiddelde vaardigheidsscore is nog wel voldoende. 

Groep 5 heeft een goede groei doorgemaakt (norm: 12, groep 5: 15.5). De gemiddelde 

vaardigheidsscore is net onder de landelijke norm (norm: 214, groep 5: 213,6). Het aantal leerlingen 

dat een IV/V score heeft behaald is te hoog (43%, waarvan 25% niveau V). De gemiddelde 

vaardigheidsscore van groep 5 van de combinatiegroep is voldoende, de groei in vaardigheidsscore is 

te laag (6.1).  

Groep 6 heeft geen voldoende groei doorgemaakt (norm: 5.9, groep 6: 5.1), de gemiddelde 

vaardigheidsscore is nog wel voldoende. Er is een te grote groep leerlingen die een V score heeft 

behaald (25%). 

Groep 7 heeft een goede groei doorgemaakt (norm: 4.2, groep 7: 11), de gemiddelde 

vaardigheidsscore is nu voldoende. 

 

Conclusie 

De resultaten van rekenen in leerjaar 3, 5 en  groep 6 en 7 zijn hoger dan de streefscores van onze 

school. De resultaten van leerjaar 4  zijn lager dan de streefscores van de school. 

In leerjaar 5 en groep 7 is een bovengemiddelde groei gerealiseerd. In leerjaar 3 en 4 (zie opmerking 

hierboven), en groep 6 is een benedengemiddelde groei gerealiseerd.   
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De resultaten van rekenen m.b.t. de leerjaren zijn in leerjaar 3 en 6 hoger dan het jaar ervoor en in 

groep 4 en groep 7 lager dan het jaar ervoor. De resultaten van groep 5 zijn niet te vergelijken met het 

jaar ervoor omdat de versie -3.0 dit jaar voor het eerst in groep 5 is afgenomen. 
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Begrijpend lezen groep 3 t/m 4 

 

Groep 3A 

 
 

Groep 3B 

 
 

Leerjaar 3 
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Groep 4 

 
 

Groep 4(/5) 

 
 

Leerjaar 4 
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Trendanalyse leerlingen 

 

Groep 3 en 4 

 
 

Leerjaar 3 en 4 

 
 

Afname Eind 2015-2016 

groep 3A 

Toets BL-3.0 

Gem. score:121.1 Landelijk gemiddelde: 117 

 

Afname Eind 2015-2016 

groep 3B 

Toets BL-3.0 

Gem. score:119. 5 Landelijk gemiddelde: 117 
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Afname Eind 2015-2016 

Leerjaar 3 

Toets BL-3.0 

Gem. score: 120.3 Landelijk gemiddelde: 117 

 

Afname Eind 2015-2016 

groep 4 

Toets BL-3.0 

Gem. score: 140.2 Landelijk gemiddelde: 138 

 

Afname Eind 2015-2016 

groep 4(/5) 

Toets BL-3.0 

Gem. score: 150.9 Landelijk gemiddelde: 138 

 

 

Afname Eind 2015-2016 

Leerjaar 4 

Toets BL-3.0 

Gem. score: 144.1 Landelijk gemiddelde: 138 

 

Trendanalyse leerjaren 

 
 

Toelichting  

Er zijn geen gegevens zichtbaar van eind schooljaar 2014-2015 van groep 4 omdat de nieuwe versie 

(BL-3.0) dit schooljaar voor het eerst in groep 4 is afgenomen. 

 

Signalen 

In leerjaar 3 is de groei niet te meten omdat de toets eind groep 3 voor het eerst wordt afgenomen. 

Groep 4 heeft een hele goede groei doorgemaakt (norm: 5, groep 4: 16.0). De gemiddelde resultaten 

zijn nu voldoende. 
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Conclusie 

De resultaten van begrijpend lezen in leerjaar 3 en 4 zijn hoger dan de streefscores van de school. In 

leerjaar 4 is een bovengemiddelde groei gerealiseerd. In leerjaar 3 is de groei niet te meten omdat de 

toets eind groep 3 voor het eerst wordt afgenomen. 

De resultaten van begrijpend lezen m.b.t. de leerjaren zijn in leerjaar 3 hoger dan het jaar ervoor. 

Leerjaar 4 is niet te vergelijken met het jaar ervoor omdat deze versie van de toets (-3.0) dit jaar voor 

het eerst is afgenomen in groep 4.  
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Studievaardigheden groep 5 t/m 7 

 

Groep 5 

 
 

Groep (4)/5 

 
 

Leerjaar 5 
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Leerjaar 6 

 
 

Leerjaar 7 

 
 

Trendanalyse leerlingen 

 

Groep 5 t/m 7 
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Leerjaar 5 t/m 7 

 
 

Afname Eind 2015-2016 

groep 5 

Toets Studievaardigheden 

Gem. score: 89.1 Landelijk gemiddelde: 88 

 

Afname Eind 2015-2016 

groep (4) 5 

Toets Studievaardigheden 

Gem. score:97.3 Landelijk gemiddelde: 88 

 

Afname Eind 2015-2016 

leerjaar 5 

Toets Studievaardigheden 

Gem. score: 91.4 Landelijk gemiddelde: 88 

 

Afname Eind 2015-2016 

leerjaar 6 

Toets Studievaardigheden 

Gem. score: 101.7 Landelijk gemiddelde: 95 

 

Afname Eind 2015-2016 

leerjaar 7 

Toets Studievaardigheden 

Gem. score: 109.3 Landelijk gemiddelde: 107 
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Trendanalyse leerjaren 

 
 

Signalen 

In de groepen 6 (norm: 7, groep 6: 4.7) en 7 (norm: 12. Groep 7: 8.4) is een beneden gemiddelde groei 

gerealiseerd. 

 

Conclusie 

De resultaten van studievaardigheden in leerjaar 5 en groep 6 en 7 zijn hoger dan de streefscores van 

de school.  

In de groepen 6 en 7 is een beneden gemiddelde groei gerealiseerd. In groep 5 is de groei niet te 

meten omdat eind groep 5 het eerste moment van de afname is. 

De resultaten van studievaardigheden m.b.t. de leerjaren zijn in groep 6 en 7 hoger dan het jaar ervoor 

en in leerjaar 5 lager dan het jaar ervoor.  
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Woordenschat groep 3 t/m 7 

 

Groep 3A 

 
 

Groep 3B 

 
 

Groep 4 
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Groep 4/(5) 

 
 

Leerjaar 4 

 
 

Groep 5 
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Groep (4)/5 

 
 

Leerjaar 5 

 
 

Leerjaar  6 
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Leerjaar 7 

 
 

Trendanalyse leerlingen 

 
 

 

Afname Eind 2015-2016 

Groep 3A: 

Toets WST 2013 

Gem. score: 53.6 Landelijk gemiddelde: 47.3 

 

Afname Eind 2015-2016 

Groep 3B: 

Toets WST 2013 

Gem. score: 45.5 Landelijk gemiddelde: 47.3 

 

Afname Eind 2015-2016 

leerjaar 3 

Toets WST 2013 

Gem. score: 50.3 Landelijk gemiddelde: 47.3 
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Afname Eind 2015-2016 

groep 4  

Toets WST 2013 

Gem. score: 59.3 Landelijk gemiddelde: 57.3 

 

Afname Eind 2015-2016 

groep 4 (5) 

Toets WST 2013 

Gem. score: 67.0 Landelijk gemiddelde: 57.3 

 

Afname Eind 2015-2016 

leerjaar 4 

Toets WST 2013 

Gem. score: 62.1 Landelijk gemiddelde: 57.3 

 

Afname Eind 2015-2016 

groep 5 

Toets WST 2013 

Gem. score: 66.4 Landelijk gemiddelde: 66.3 

 

Afname Eind 2015-2016 

groep (4) 5 

Toets WST 2013 

Gem. score: 72.5 Landelijk gemiddelde: 66.3 

 

Afname Eind 2015-2016 

leerjaar 5 

Toets WST 2013 

Gem. score: 68.2 Landelijk gemiddelde: 66.3 

 

Afname Eind 2015-2016 

leerjaar 6 

Toets WST 2013 

Gem. score: 85.5 Landelijk gemiddelde: 77.5 

 

Afname Eind 2015-2016 

leerjaar 7 

Toets WST 2013 

Gem. score: 92.6 Landelijk gemiddelde: 88.4 
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Trendanalyse leerjaren 

 
 

Signalen 

Groep 3A scoort voldoende  en heeft een goede groei doorgemaakt (norm: 7.2, groep 3A 13.3), er is 

een te groot aantal leerlingen dat een V score heeft behaald (24%). 

Groep 3B scoort nog onvoldoende en heeft ook een goede groei doorgemaakt (12.1), er is een veel te 

groot aantal leerlingen dat een V score heeft behaald (43%). 

Groep 4 heeft een goede groei doorgemaakt (norm: 6.2, groep 4: 13.0). Het aantal leerlingen dat een 

IV/V score heeft behaald is te hoog (43%). 

Groep 5 heeft een goede groei doorgemaakt (norm: 3.5, groep 5: 7.9). Er is nog wel een grote groep 

leerlingen die een IV score hebben behaald (32%). 

Groep 5 van de combinatiegroep scoort of ruim voldoende maar heeft te weinig groei (norm: 3.5, 

groep 5 combinatiegroep: 1.9) doorgemaakt. 

Groep 6 heeft geen voldoende groei doorgemaakt (norm: 4.2, groep 6: 3.3). De resultaten zijn nog wel 

ruim voldoende. 

Groep 7 heeft geen voldoende groei (norm: 2.9, groep 7: 2.1) doorgemaakt. De resultaten zijn nog wel 

ruim voldoende. Er zijn dit jaar 2 nieuwe leerlingen bijgekomen, die allebei een V score hebben 

behaald. 

 

Conclusie 

De resultaten van woordenschat in leerjaar 3, 4, 5 en groep 6 en 7 zijn hoger dan de streefscores van 

de school.  

In leerjaar 3, 4 en 5 is een bovengemiddelde groei gerealiseerd. In de groepen 6 en 7 is een beneden 

gemiddelde groei gerealiseerd. 

De resultaten van woordenschat m.b.t. de leerjaren zijn in leerjaar 3 en groep 6 en 7 hoger dan het jaar 

ervoor en in leerjaar 4 en 5 lager dan het jaar ervoor.  
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Spelling groep 3 t/m 7 

 

Groep 3A 

 
 

Groep 3B 

 

Leerjaar 3  
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Groep 4 

 
 

Groep 4/(5) 

 
 

Leerjaar 4 
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Groep 5 

 
 

Groep (4)/5 

 
 

Leerjaar 5 

 
 



 

 

 

 

Juli 2016  Bladzijde 40 

Groep 6 

 
 

Groep 7 

 
 

Trendanalyse leerlingen 

 

Groep 3 t/m 4 
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Leerjaar 3 t/m 4 

 
 

Groep 5 t/m 7 
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Leerjaar 5 t/m 7 

 
 

Afname Eind 2015-2016 

Groep 3A: 

Toets SP-3.0 

Gem. score: 225.3 Landelijk gemiddelde: 198 

 

Afname Eind 2015-2016 

Groep 3B: 

Toets SP-3.0 

Gem. score: 193.4 Landelijk gemiddelde: 198 

 

Afname Eind 2015-2016 

Leerjaar 3 

Toets SP-3.0 

Gem. score: 211.3 Landelijk gemiddelde: 198 

 

Afname Eind 2015-2016 

groep 4 

Toets SP-3.0 

Gem. score: 255.8 Landelijk gemiddelde: 263 

 

Afname Eind 2015-2016 

groep 4(5) 

Toets SP-3.0 

Gem. score: 262.4 Landelijk gemiddelde: 263  

 

Afname Eind 2015-2016 

leerjaar 4 

Toets SP-3.0 

Gem. score: 258.2 Landelijk gemiddelde: 263 
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Afname Eind 2015-2016 

groep 5 

Toets SP 2012 

Gem. score: 134.5 Landelijk gemiddelde: 130.5 

 

Afname Eind 2015-2016 

groep (4/)5 

Toets SP 2012 

Gem. score: 131.1 Landelijk gemiddelde: 130.5 

 

Afname Eind 2015-2016 

leerjaar 5 

Toets SP 2012 

Gem. score: 133.5 Landelijk gemiddelde: 130.5 

 

Afname Eind 2015-2016 

leerjaar 6 

Toets SP 2012 

Gem. score:139.4 Landelijk gemiddelde: 137.4 

 

Afname Eind 2015-2016 

leerjaar 7 

Toets SP 2012 

Gem. score: 146.3 Landelijk gemiddelde: 140.4 

 

Trendanalyse leerjaren 

 

Leerjaar 3 t/m 4 

 
 

Toelichting: 

Er zijn geen gegevens zichtbaar van eind schooljaar 2014-2015 van groep 4 omdat de nieuwe versie 

(SP-3.0) dit schooljaar voor het eerst in groep 4 is afgenomen. 
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Leerjaar 5 t/m 7 

 
 

Toelichting  

Groep 3 en 4 hebben een andere toets versie (-3.0) gemaakt, dan de groepen 5 t/m 7. 

 

Signalen 

Groep 3A heeft te weinig groei doorgemaakt (norm: 53, groep 3A: 24.9), de gemiddelde vaardigheids-

score is nog wel op ruim voldoende niveau. Er is een klein aantal leerlingen dat onvoldoende scoort 

(IV/V: 20%). Groep 3A scoorde bij de middentoets ver boven de norm (norm: 115, groep 3A: 138.1). In 

groep 3A zitten 3 leerlingen die een hoge score hadden bij de middentoets (0 of 1 ft).  Bij de eindtoets 

hebben deze leerlingen nu 2 of 3 fouten gemaakt, waardoor de vaardigheidsscore sterk daalde. 

Hierdoor is er geen reële meting in gemiddelde groei van de vaardigheidsscore mogelijk. 

Groep 3B heeft een goede  groei doorgemaakt (norm: 53, groep 3b: 73.8), gemiddelde vaardigheids-

score is echter nog niet voldoende. Er is een te groot aantal leerlingen dat onvoldoende scoort (IV/V: 

47%, waarvan 33% een V score). 

Groep 4 heeft een enorme groei doorgemaakt (norm: 26, groep 4: 56). Bij de combinatiegroep 4 is er 

sprake van achteruitgang in VS (-3.6), deze groep zat in januari meer dan ruim boven het landelijk 

gemiddelde. Leerjaar groep 4 scoort nu onvoldoende maar de groei is door de enorme groei van 

groep 4 wel voldoende. Belangrijk om goed te analyseren hoe het komt dat de combinatiegroep 4 

achteruit is gegaan. In beide groepen is er een te grote groep IV/V scores. 

Groep 5 is goed gegroeid (norm: 3.7, groep 5: 7.7). De combinatiegroep 5 is onvoldoende gegroeid 

(2.5). Er een te groot aantal leerlingen dat een V score heeft behaald (27%). 

Van groep  6 en 7 zijn zowel de resultaten en de behaalde groei ruim voldoende. Opvallend is dat, in 

beide groepen, de hele groep het vervolg 2 van de toets gemaakt heeft. Groep 6 heeft een te grote 

groep leerlingen die een IV score hebben behaald(21%). In groep 7 heeft geen enkele leerling een IV 

score behaald. 

 

Conclusie 

De resultaten van spelling in leerjaar 3, 5, groep 6 en groep 7 zijn hoger dan de streefscores van de 

school. De resultaten van leerjaar 4 zijn lager dan de streefscores van de school. 

In leerjaar 4, 5 en de groepen 6 en 7 is een bovengemiddelde groei gerealiseerd. In leerjaar 3 (zie 

opmerking hierboven) is een benedengemiddelde groei gerealiseerd. 



 

 

 

 

Juli 2016  Bladzijde 45 

De resultaten van spelling m.b.t. de leerjaren zijn in leerjaar 3, 5 en 7 zijn hoger dan het jaar ervoor en 

in groep 6 lager dan het jaar ervoor. De resultaten van groep 4 zijn niet te vergelijken met het jaar 

ervoor omdat de versie -3.0 dit jaar voor het eerst in groep 4 is afgenomen. 
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Werkwoordspelling  groep 7  

 

Groep 7 

 
 

Trendanalyse leerlingen 

Afname Eind 2015-2016 

leerjaar 7 

Toets SP werkw 2012 

Gem. score: 107.3 Landelijk gemiddelde: 98.9 

 

Trendanalyse leerjaren 

 

Toelichting  

 

Signalen 

Er is een te grote groep leerlingen die een IV score behaalt. Is hier nog winst te behalen? 

 

Conclusie 

De resultaten van spelling werkwoorden in groep 7 is hoger dan de streefscore van de school. 

In groep 7 wordt deze toets voor het eerst afgenomen. Er kan dus geen groei gemeten worden. 
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DMT  groep 3 t/m 7 

 

Groep 3A 

 
 

Groep 3B  

 
 

Leerjaar 3 
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Groep 4 

 
 

Groep 4(/5) 

 
 

Leerjaar 4 
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Groep 5 

 
 

Groep (4/)5 

 
 

Leerjaar 5 
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Groep 6 

 
 

Groep 7 

 
 

Trendanalyse leerlingen 
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Afname Eind 2015-2016 

Groep 3A: 

Toets DMT 2009 

Gem. score: 42.1 Landelijk gemiddelde: 36.1 

 

Afname Eind 2015-2016 

Groep 3B: 

Toets DMT 2009 

Gem. score: 35.4 Landelijk gemiddelde: 36.1 

 

Afname Eind 2015-2016 

leerjaar 3 

Toets DMT 2009 

Gem. score: 38.8 Landelijk gemiddelde: 36.1 

 

Afname Eind 2015-2016 

groep 4  

Toets DMT 2009 

Gem. score: 62.2 Landelijk gemiddelde: 62 

 

Afname Eind 2015-2016 

groep 4 (5) 

Toets DMT 2009 

Gem. score: 68.6 Landelijk gemiddelde: 62 

 

Afname Eind 2015-2016 

leerjaar 4 

Toets DMT 2009 

Gem. score: 63.6 Landelijk gemiddelde: 62 

 

Afname Eind 2015-2016 

groep 5 

Toets DMT 2009 

Gem. score: 82.0 Landelijk gemiddelde: 75.7 

 

Afname Eind 2015-2016 

groep (4) 5 

Toets DMT 2009 

Gem. score: 89.6 Landelijk gemiddelde: 75.7 

 

Afname Eind 2015-2016 

leerjaar 5 

Toets DMT 2009 

Gem. score: 84.2 Landelijk gemiddelde: 75.7 

 

Afname Eind 2015-2016 

leerjaar 6 

Toets DMT 2009 

Gem. score: 95.6 Landelijk gemiddelde: 86.1 
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Afname Eind 2015-2016 

leerjaar 7 

Toets DMT 2009 

Gem. score: 102.9 Landelijk gemiddelde: 92.5 

 

Trendanalyse leerjaren 

 
 

Toelichting  

 

Signalen 

In groep 3A is er een te grote groep leerlingen die een IV score heeft behaald (24%). 

In groep 3B is er een te grote groep leerlingen die een V score heeft behaald (33%). 

De resultaten van groep 4 zijn nu net op voldoende niveau. Er is sprake van een grote groei (norm: 8.5, 

groep 4: 15.4). Wel is het aantal leerlingen dat een IV/V score heeft behaald nog te hoog (46%). 

De resultaten van groep 4(/5) zijn goed, wel is er een grote groep leerlingen die een IV score heeft 

behaald. 

Bij groep 7 is er sprake van achteruitgang (norm: 4.2, groep 7: -3). De gemiddelde vaardigheidsscore is 

echter nog wel ruim voldoende. 

 

Conclusie 

De resultaten van technisch lezen in leerjaar 3, 4, 5 en groep 6  en 7 zijn hoger dan de streefscores 

van de school.  

In leerjaar 3, 4, 5 en groep 6 is een bovengemiddelde groei gerealiseerd. In groep 7 is een beneden 

gemiddelde groei (achteruitgang) gerealiseerd. 

De resultaten van technisch lezen m.b.t. de leerjaren zijn in leerjaar 3 hoger dan het jaar ervoor. In 

leerjaar 5 en 6 zijn de resultaten hetzelfde als het jaar ervoor en in groep 4 en 7 lager dan het jaar 

ervoor.  

 


