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In deze onderwijskundige nieuwsbrief willen wij u informeren over de eindopbrengsten van onze scholen. Tevens 
willen wij u laten weten wat wij voor informatie uit de analyse gehaald hebben en hoe wij deze informatie willen 
gebruiken voor het onderwijs op onze scholen. OBS de Touwladder scoorde gemiddeld 87,2 en OBS de Start 83,8 
(percentiel*). Het landelijk gemiddelde was 81,8. Wij zijn zoals altijd trots op dit mooie resultaat.  
 

Schema uitslagen  
Vakgebied deelgebied Score TL Score ST Domeinanalyse 

Lezen  
Techniek en woordenschat 
Opzoeken  
Begrijpen 
Interpreteren en samenvatten 

88 
 

84 
 

Het deelgebied begrijpen scoorde op 
de ST verhoudingsgewijs zwak en op 
de TL heel sterk. Het deelgebied 
techniek en woordenschat scoorde 
op de ST heel sterk. 

Taalverzorging  
Spelling werkwoorden 
Spelling niet-werkwoorden 
Grammatica en interpunctie 

80 
 

80 
 

Het deelgebied grammatica en 
interpunctie scoorde op beide 
scholen verhoudingsgewijs zwak. Het 
deelgebied SP-WW scoorde op beide 
scholen heel sterk. 

Rekenen  
Getallen 
Verhoudingen 
Meten en meetkunde 
Verbanden 

85 
 

82 Het deelgebied verhoudingen 
scoorde op beide scholen heel sterk. 

     

Totaal  87,2 83,8  

* Scores uitgedrukt in percentielscore van onze leerlingen afgezet tegen het landelijke beeld. 
 
Na het analyseren van de eindtoets hebben wij deze gegevens vergeleken met de analyses van de CITO-toetsen van 
onze school. Alleen bij die vak- of deelgebieden die ook in die analyses opvallen zullen wij interventies inplannen. 
 
Lezen:  Op de Start is tijdens de begrijpend lezen lessen aan het deelgebied techniek en opzoeken veel 

extra aandacht gegeven. Wij zien dit terug in de resultaten. In de tussentoetsen zien we op de 
Touwladder dat begrijpend lezen aandacht vraagt. We gaan de aanpak van de Start benutten op de 
Touwladder om ook hier de resultaten te versterken. We nemen ook het deelgebied begrijpen mee 
in de totaal aanpak. 

 
Taalverzorging: Ook bij de entreetoets in groep 7 valt het onderdeel grammatica uit. En in de breedte zien wij dat 

het onderdeel spelling niet werkwoorden een dalende lijn laat zien. Wij zien dat de huidige 
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taalmethode niet meer voldoet aan het gewenste aanbod op deze gebieden. Volgend schooljaar 
zullen wij ons oriënteren op een nieuwe taalmethode. In de groepen 7 en 8 zullen wij buiten de 
methode om verdiepend aanbod genereren en extra ruimte inroosteren voor deze onderdelen. 

 

 
Op donderdag 20 juni werd onze school bezocht door de auditcommissie. Zij kwamen tot de volgende conclusie:  
 
Op OBS De Touwladder zijn de beoordeelde standaarden op orde. 
We constateren dat de sterke punten van de school zijn: Het pedagogisch klimaat, de sociale veiligheid en de 
kwaliteitszorg. Winst valt nog te behalen in het versterken van het didactisch handelen van de leerkrachten en 
actieve betrokkenheid van de leerlingen. 
Mooi om te ervaren dat het team open staat om zich verder te ontwikkelen onder leiding en ondersteuning van de 
directie. De ingezette beleidskoers richting wetenschapsschool is een goede basis voor de toekomst en 
ontwikkeling van de school. 
 
Wij bedanken de leerlingen en ouders die mee hebben gewerkt aan dit onderzoek. 
 

 
Dit schooljaar gaan wij de gesprekken over uw kind op een andere manier vormgeven. U bent van ons gewend in 
het begin van het schooljaar te worden uitgenodigd voor een algemene informatie avond. Vanaf dit schooljaar 
houden wij in de 3e week een “Startgesprek”. Dit is een gesprek over het welbevinden en de persoonlijke doelen 
van de leerling. Dit gesprek is ook bedoeld om tot afstemming te komen tussen leerlingen, ouders en leerkrachten 
en hun wederzijdse verwachtingen. Dit gesprek zal 15 minuten duren.  
 

• Bij de gesprekken over de leerlingen van groep 1 t/m 4 mogen de leerlingen niet zelf aanwezig zijn. 

• Bij de gesprekken over de leerlingen uit groep 5 t/m 8 wordt van de leerling verwacht dat hij/zij aanwezig 
is. 

 
U kunt u samen met uw kind voorbereiden op het gesprek door de vragen op het voorbereidingsformulier in 
steekwoorden te beantwoorden. Wij willen dit ingevulde formulier graag terug vóór woensdag 28 augustus. Zodat 
de leerkracht ook de tijd heeft om zich goed voor te bereiden. Op deze manier gaan wij samen op zoek naar wat uw 
zoon/dochter nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. Wij begrijpen dat deze werkwijze ook voor u een 
behoorlijke verandering betekent. We gaan er van uit dat de Startgesprekken de samenwerking tussen leerling, 
ouder en school positief zullen beïnvloeden.  
 

 
 
De ontwikkeldoelen voor dit schooljaar zijn: 
• Ontwikkelen van de school tot wetenschapsschool. Wij geven hieraan invulling binnen het projectmatig werken. 
• Oriëntatie op een nieuwe taalmethode waarbij extra aandacht voor het versterken van grammatica en 
spellingsonderwijs. 
• Borgen van het werken met gedragsverwachtingen. 
• Aandacht voor communicatie met ouders en leerlingen door het invoeren van “startgesprekken”. 
• En tenslotte geven we verder vorm aan een professionele leergemeenschap met het team.  
 
Natuurlijk zullen wij de ontwikkeldoelen weer regelmatig evalueren en u hierover informeren via de koffie uurtjes 
en de onderwijskundige nieuwsbrieven. 


