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INLEIDING 

Voor u ligt het schooljaarverslag. De inhoud van het verslag beoogt het volgende: 

 Verantwoording 
Het schooljaarverslag is een verantwoordingsdocument dat past bij de opdracht tot meervoudig publieke verantwoording, zowel horizontaal (aan de 
schoolomgeving) als verticaal (bevoegd gezag, overheid/inspectie). 

 Evaluatie 
Voor team en directie vormt het schooljaarverslag een evaluatieve terugblik op het afgelopen schooljaar; welke resultaten hebben we behaald en wat 
betekent dat voor onze beleidsvoornemens voor het nieuwe schooljaar. De opbrengsten evalueren en analyseren we in de opbrengstenanalyse; een korte 
samenvatting hiervan geven we in deze rapportage. Voor uitgebreidere informatie verwijzen we naar de Opbrengstenrapportage 2021-2022.  

 Analyse en actiepunten 
In elk hoofdstuk zoeken we naar trends, analyseren we gegevens, trekken we conclusies en formuleren we actiepunten voor het nieuwe schooljaar. 

 Kwaliteitscyclus  
Dit schooljaarverslag maakt deel uit van de kwaliteitscyclus: Schoolplan-schooljaarplan en schooljaarverslag. 
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1 SCHOOLPOPULATIE 

1.1 KENMERKEN LEERLINGPOPULATIE 

Gegevens laatste teldatum landen van herkomst 

Landen van herkomst                                                                                                                  Aantal leerlingen 

Syrië 4 

Turkije 1 

Finland 1 

Totaal 6 

 

Overzicht opbouw leerlingenaantallen per leerjaar 

   Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Totaal 

Aantal ll. start 21-
22 

  15 33 32 34 36 40 28 38 256 

Aantal ll. Eind 21-
22 

  34 32 32 33 37 39 28 38 273 

 

Aantal leerlingen met een OPP zonder OPRON-arrangement 

Leerjaar Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Totaal 

Rekenen          

Lezen (technisch 
begrijpend) 

         

Mondelinge 
taalvaardigheid 

         

Begrippen en 
taalverzorging 
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Schrijven          

Aantal leerlingen met een OPP met OPRON-arrangement 

Leerjaar Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Totaal 

Rekenen        Gehele groep 8 
(18 leerlingen) 

1 groep 

Lezen (technisch 
begrijpend) 

     1   1 

Mondelinge 
taalvaardigheid 

         

Begrippen en 
taalverzorging 

         

Schrijven          

 

Aantal leerlingen met een OPP met SWV-arrangement 

Leerjaar Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Totaal 

Rekenen          

Lezen (technisch 
begrijpend) 

         

Mondelinge 
taalvaardigheid 

         

Begrippen en 
taalverzorging 

         

Schijven          

Gedrag       1  1 
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Aantal leerlingen met diagnose 

Leerjaar Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Totaal 

Dyslexie      2  2 4 

Dysclaculie          

Gediagnostiseerde 
ontwikkelingsstoornis 

1    1 5  1 8 

Fysieke beperking      1 (DCD) 1 (visuele 
beperking) 
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Korte beschrijving analyse/trends populatie 
Het aantal leerlingen laat nog steeds een daling zien. Ten opzichte van 1 oktober 2020 is er sprake van een daling van bijna 9%. Ook de omringende 9 basisscholen laten allen een daling 
zien (gemiddeld van 4,9%). Daarbij is ons marktaandeel iets teruggelopen (van 14,3% naar 12,3%).  
Het aantal leerlingen aan het eind van het schooljaar ligt lager dan de afgelopen jaren (vorig jaar 48, nu 34). Daarbij moet wel worden opgemerkt dat het aantal absolute instromers in 
groep 1 hoger was dan het vorige schooljaar (12 om 20). Het rapport uit VensterPO geeft een prognose dat de komende schooljaren gemiddeld 26 kinderen instromen. Doordat de groepen 
die uitstromen per schooljaar groter zijn houdt dit echter wel in dat ook de komende schooljaren een daling wordt verwacht. Daarnaast gaan we als school uit van een voorzichtigere 
prognose, te weten 20 instromers per schooljaar. We nemen hierbij een gemiddelde van de afgelopen. 
 
Onderstaande gegevens zijn overgenomen uit het schooljaarverslag 2020-2021 (informatie is afkomstig uit heet leerlingpopulatieplan van 2020) 
Gekeken naar het opleidingsniveau (voor zover bekend, aangezien we dit niet meer registreren) heeft 46,8% een MBO-opleiding als hoogst afgeronde opleiding, terwijl 37% een HBO (26,8) 
of Universitaire (10,2%) opleiding heeft afgerond. Ouders met als hoogst genoten opleiding bao, LBO, VMBO, HAVO en VWO vormen hierin een zeer kleine minderheid (tussen 0,7 en 5,7%).  
Ruim 25% procent van onze leerlingen groeit op in een gebroken gezin, samengesteld gezin, een één-oudergezin of pleeggezin (landelijk gezien woont ruim 20% van de minderjarige 
kinderen in een dergelijk gezin).  
De school kent een laag percentage ouders met een migratie-achtergrond, hoewel we hierin de afgelopen jaren wel een kleine stijging waarnemen.  
Het percentage kinderen dat opgroeit in een gezin met een laag inkomen ligt boven het landelijk gemiddelde, waarbij het gemiddelde op 40% zit en odab Westerschool op 50%.  
Gekeken naar de gemiddelde uitstroom van onze leerlingen gaat 0,3% naar praktijkonderwijs, 55,4% naar het VMBO en 44,3% naar Havo of VWO. Landelijk is dit gemiddeld 2,7%, 43,3% en 
53,9%.  
De uitstroom laat in 2022 de volgende cijfers zien: PR 2,6%, VMBO 55,2% , terwijl 42,2% naar Havo of VWO gaat. Dit is vergelijkbaar met ons jaarlijks gemiddelde en het landelijk 
gemiddelde. 
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Eindtoets 2022: 
Aan de eindtoets hebben dit schooljaar 37 leerlingen meegedaan. 
Als we kijken naar het percentage leerlingen op school dat het fundamentele niveau (1F) heeft behaald komt odab Westerschool op een percentage van 91,5%. Dat is op of boven de 
signaleringswaarde van de inspectie, maar onder het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare schoolweging. Dezelfde conclusie kan getrokken voor het percentage leerlingen op 
school dat het streefniveau (1S/2F) heeft behaald; dit betreft 53,3% (gemiddelde van scholen met vergelijkbare weging is 58,3%). Als we kijken naar de afzonderlijke onderdelen (taal lezen, 
taal taalverzorging en rekenen) scoren we als school in 2022 steeds iets onder het gemiddelde van scholen met vergelijkbare scholen.  

Percentage leerling op school dat het fundamentele niveau (1F) heeft behaald 

Schooljaar  

20-21 

Taal  

lezen 

Taal 
taalverzorging 

Rekenen % 1F behaald Schooljaar  

21-22 

Taal  

lezen 

Taal 
taalverzorging 

Rekenen % 1F behaald 

 Westerschool  94,9 84,6 89,7 89,7  97,3 97,3 91,9 95,5 

Andere scholen 98,0 95,0 90,2 94,2  98,1 97,2 92,1 95,8 

Verschil 3,1 10,4 0,5 4,5  0,8 0,1 0,2 0,3 

Bovenstaande geeft weer dat op elk vakgebied en op % 1F behaald we zeer dicht in de buurt zijn gekomen van het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare schoolweging 

Percentage leerling op school dat het streefniveau (1S/2F)  heeft behaald 

Schooljaar  

20-21 

Taal  

lezen 

Taal 
taalverzorging 

Rekenen % 1F behaald Schooljaar  

21-22 

Taal  

lezen 

Taal 
taalverzorging 

Rekenen % 1F behaald 

 Westerschool  76,9 30,8 48,7 52,1  67,6 43,2 40,5 50,5 

Andere scholen 75,4 56,0 42,3 57,9  71,6 60,3 39,3 57,1 

Verschil 1,5 25,2 6,4 5,8  4 17.1 1,2 6,6 

Dit beeld is wisselend. Voor taal (lezen) lezen zien we dat we nu onder het gemiddelde scoren, maar zien we bij taal (taalverzorging) dat de afstand naar het gemiddelde kleiner is 
geworden. Op rekengebied scoort de school nu net iets beter dan het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare schoolweging. 

Kijken we naar de signaleringswaarden en gemiddelden, zien we het volgende bij onze schoolweging (30,4) (behaald over 3 schooljaren) 

 Signaleringswaarde 1F Gemiddelde 1F Signaleringswaarde 1S/2F Gemiddelde 1S/2F 

Schoolweging 30.4 85,0 95,4 47,3 58,3 

Westerschool 91,5 91,5 53,3 53,3 

Bovenstaande laat zien dat we voor fundamenteel- en streefniveau boven de signaleringswaarde scoren, maar onder het gemiddelde. 

In schooljaar 2021-2022 mocht het groepsarrangement voor groep 8A doorlopen. Er is extra ondersteuning door de onderwijsassistent ingezet op Technisch lezen , pre-teaching zwakke 
lezers m.b.t Begrijpend lezen in samenhang met de WO vakken en 2 leerlingen met dyslexie. We zien dat de leerlingen van de betreffende groep 8 naar en een aantal boven verwachting 
zijn uitgestroomd.  
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Daarnaast het arrangement voor een leerling in groep 6. Zij krijgt ondersteuning op TL, Begrijpend lezen en spelling. Deze ondersteuning zit voornamelijk op pre-teaching en inzetten op 
herhaling van voorgaande leerjaren (hiaten).  

 

Conclusies en consequenties voor beleid en inhoud onderwijs 

Naar aanleiding van de schoolscan, die is uitgevoerd als onderdeel van het NPO-programma, is afgelopen schooljaar ingezet op (de didactiek van) technisch lezen, begrijpend lezen en 
rekenen. De hieraan gekoppelde scholing heeft de (didactische) kennis van deze vakgebieden bij de leerkrachten vergroot. Daarnaast zijn er lesbezoeken uitgevoerd, die hebben 
bijgedragen aan het vergroten van de didactische vaardigheden van leerkrachten op deze gebieden. We zien, met name op technisch lezen, een groei in de resultaten. De scholing wordt 
voortgezet in het schooljaar 2022-2023. Daarnaast wordt er binnen de units ingezet op collegiale consultatie om op deze manier ook van elkaar te blijven leren. 

Het creëren van een leescultuur, waar leespromotie en leesbevordering onderdelen van zijn, blijft een belangrijk aandachtspunt. Thuis (voor-)lezen vindt niet binnen elk gezin plaats en niet 
alle kinderen zijn gemotiveerd om te lezen. In samenwerking met de bibliotheek wordt de leeskalender samengesteld. De leeskalender borgt alle activiteiten die op leesgebied 
plaatsvinden. Activiteiten kunnen landelijk georganiseerd zijn (bijvoorbeeld Kinderboekenweek), plaatselijk (bijvoorbeeld door de bibliotheek) of vanuit school worden georganiseerd 
(diverse leesbevorderende activiteiten). Ook dient de school en de klaslokalen rijk ingericht te worden. 
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2. WAARDERING BELANGHEBBENDEN EN BETROKKENEN 

2.1. WAARDERING INSPECTIE 

Datum: 

Samenvatting  resultaten 

Er heeft dit schooljaar geen inspectiebezoek plaatsgevonden. Het laatste inspectiebezoek dateert van 16-01-2018 (zie hiervoor schooljaarverslag 2019-2020). 

 

2.2 WAARDERING AUDIT 

Datum: 

Samenvatting  resultaten 

Er heeft dit schooljaar geen audit plaatsgevonden. 

In het voorjaar van 2023 wordt een interne audit uitgevoerd. 

 

2.3 ONDERWIJSLEERRESULTATEN 

In de Opbrengstrapportage Midden schooljaar 2021-2022, aangevuld met de gegevens/analyses/conclusies van de eindtoetsen in juni 2022 staan de onderwijsresultaten van dit schooljaar 
uitvoerig besproken. In deze rapportage zijn tevens alle data, overzichten en grafieken opgenomen. Om dit schooljaarverslag een compact document te laten zijn worden de resultaten en 
conclusies hieronder in hoofdlijnen weergegeven. Voor meer gedetailleerde gegevens en beschrijvingen verwijzen we u naar genoemde Opbrengstrapportage. Daarnaast wordt verwezen naar 
het document Medio naar Eind 2021-2022; dit document is als bijlage aan dit schooljaarverslag toegevoegd. 

 

Samenvatting  resultaten rekenen 

We zien dat vrijwel elke groep de gewenste groei wat betreft vaardigheidsscore heeft gemaakt als gekeken wordt naar de ontwikkeling van Medio naar Eind. Uitzondering hierop vormen 
de groepen 5A en 6A. Bij de groepen 3 en 4A is de groei opmerkelijk groot, terwijl bij de andere groepen de groei minder groot is. Gekeken naar het niveau zien we dat elke groep daarin 
een sprong heeft gemaakt of gelijk is gebleven, met uitzondering van groep 5A. Deze groep is juist gezakt. Beide groepen 6 scoorden V- en scoren dat nog steeds. 
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Conclusies acties en consequenties voor beleid inhoud onderwijs 

In april van het afgelopen schooljaar hebben er klassenbezoeken plaatsgevonden in elke groep waarbij de groep is bezocht door een rekenexpert. Elke leerkracht heeft een terugkoppeling 
ontvangen, naar aanleiding van deze feedback kan de rekenles verbeterd worden, meer effectief kan worden gegeven of de methode meer gebruikt kan worden van waaruit hij is 
geschreven. Tevens heeft aansluitend een scholing plaatsgevonden, waar afspraken zijn gemaakt die vastgelegd worden in de Kwaliteitskaart Rekenen. Deze kaart borgt ons 
rekenonderwijs. Het komende jaar zal een zelfde ronde klassenbezoeken plaatsvinden gevolgd door een scholingsmoment. Daarnaast zal de kwaliteitskaart Rekenen besproken en 
geëvalueerd worden om zorg te dragen voor een doorgaande lijn in ons rekenonderwijs. De onderbouw (groepen 1,2,3) neemt deel aan de OPRON-brede scholing Rekenen. 

Wat betreft de groepen 6 zullen deze groepen in de gaten gehouden worden en zal tijdens het ambitiegesprek de aanpak worden besproken. Hetzelfde geldt voor groep 5A; ook hier wordt 
in een ambitiegesprek het plan van aanpak op het gebied van rekenen besproken en vastgelegd wat deze groep nodig heeft om op het oude niveau te komen. 

Vanuit Scholengroep OPRON  is een kwaliteitsimpuls Rekenen geïnitieerd. De Westerschool zal hier niet als team aan deelnemen; het MT gaat de scholing echter wel volgen.  

 

Samenvatting  resultaten spelling 

Vrijwel alle groepen laten op niveau een groei zien van Medio naar Eind of scoren hetzelfde niveau. Uitzondering hierop vormt groep 6B; zij gaan van een II naar een II-score. Groep 6A 
scoort als enige een V-score; de overige groepen scoren III of hoger. Gekeken naar de groei in vaardigheidsscore vindt bij een viertal groepen te weinig groei plaats. 

 

Conclusies acties en consequenties voor beleid inhoud onderwijs 

Komend schooljaar vindt een overgang plaats van Taalverhaal.nu naar PIT. In grote lijnen is de inhoud en werkwijze hetzelfde. De kwaliteitskaart Spelling zal echter bekeken worden of 
hetgeen in deze kaart is opgenomen nog geldt of op punten aangepast moet worden. De aanpak van spelling zal aangehouden worden. 

 

Samenvatting  resultaten technisch lezen 

Er is het afgelopen jaar vol ingezet op Technisch lezen met behulp van scholing en klassenbezoeken. De aanpak van een technisch lezen les is aangepast en is effectiever. We zien dat elke 
groep in vaardigheidsgroei de gewenste groei heeft doorgemaakt, met uitzondering van groep 5B. Gekeken naar het niveau scoort groep 6A een V; de overige groepen scoren een III (1 
groep), een II (1 groep) of een I of I+ (6 groepen)  

 

Conclusies acties en consequenties voor beleid inhoud onderwijs 

We zien dat de ingezette interventie effect heeft gehad en zetten deze interventie het komende schooljaar door. Daarbij voegen we collegiale consultatie toe, zodat leerkrachten ook van 
en met elkaar kunnen leren. Het is zaak om de stijgende lijn van ons technisch lezen vast te houden. Hierbij gaan we ons komend schooljaar ook meer richten op het (belang van) (voor-) 
lezen. In samenwerking met de bibliotheek wordt de leeskalender opgesteld, waarbij veel aandacht is voor (voor-) lezen. Hierbij worden middels een bijeenkomst ook de ouders 
meegenomen. 
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Komend schooljaar werken ook de overige groepen in units en wordt het technisch lezen binnen een unit op niveau gegeven  

De kwaliteitskaart Technisch Lezen is het borgingsdocument voor het technisch lezen. 

 

Samenvatting  resultaten  begrijpend lezen 

Er is het afgelopen jaar vol ingezet op Begrijpend lezen met behulp van scholing en klassenbezoeken. De aanpak van een begrjpend lezen les is aangepast en is effectiever 

We zien bij de meeste groepen een groei als het gaat om niveau en als we kijken naar de gewenste vaardigheidsgroei. Alle groepen laten de gewenste groei zien. Deze lijn willen we het 
komende schooljaar doortrekken. 

 

Conclusies acties en consequenties voor beleid inhoud onderwijs 

We zien dat de ingezette interventie effect heeft gehad en zetten deze interventie het komende schooljaar door. Daarbij voegen we collegiale consultatie toe, zodat leerkrachten ook van 
en met elkaar kunnen leren. Het is zaak om de stijgende lijn van ons begrijpend lezen vast te houden. 
De kwaliteitskaart Begrijpend Lezen is het borgingsdocument voor het begrijpend lezen. 
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3. EVALUATIE EN DOELEN VANUIT DE MEERJARENPLANNING 

 

3.1. Thema  Toekomstbestendig onderwijs – professioneel handelen 
Doel  
Het onderwijs in de groepen 5-6 wordt dusdanig anders georganiseerd dat zowel de organisatie als het onderwijs tegemoet komt aan hetgeen de kinderen in deze groepen nodig hebben. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de krimp die de school meemaakt en een eventueel tekort aan leerkrachten 
Subdoelen  
Door het hanteren van een flexibele organisatievorm kan er beter afgestemd worden op de onderwijsbehoefte van de leerlingen  
Kinderen leren samenwerken in wisselende groepen  
Talenten van leerkrachten worden specifieker ingezet  
Leerkrachten leren met en van elkaar en zijn samen verantwoordelijk voor goed kwalitatief onderwijs aan een grotere groep kinderen  
Het anders organiseren leidt tot beter afstemmen en samenwerken tussen leerkrachten  
Het anders organiseren komt tegemoet aan en vergroot de uitvoering van de daltonkernwaarden bij zowel leerlingen als leerkrachten, zoals deze zijn beschreven in het daltonboek.  
 
Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 
Zie hiervoor schooljaarplan 2021-2022    
    
Evaluatie en conclusies voor het vervolg 
1e evaluatie, februari 2022 
Anders organiseren steekt met name in op begrijpend lezen, technische lezen, de WO-vakken, creatieve vakken en gymnastiek. In het begin is er veel nadruk geweest op de organisatie 
hiervan: hoe stel je groepen samen, hoe stel je het rooster zo op dat er weinig tot geen effectieve tijd weglekt. Daarnaast was een aandachtspunt: hoe zorg je dat je dezelfde taal spreekt, 
dat je op verschillende gebieden op 1 lijn komt, dat er effectief overlegd en samengewerkt wordt. Dit is een mooi proces, dat nog steeds gaande is. Er vindt wekelijks gepland overleg plaats 
en tussendoor ook veelvuldig ongepland overleg. Dit gaat zowel over organisatie, onderwijsinhoudelijk als ook kind en gedrag. De leerkrachten ervaren dit als zeer intensief, maar heel 
waardevol. We hebben bewust niet gekozen voor een begeleid traject van a naar b, maar wilden juist zelf de weg naar de stip op de horizon uitstippelen. Het unitteam heeft uitgesproken 
het heel prettig te vinden hier het vertrouwen en de ruimte te hebben gekregen van het MT.   
We merken dat we in informatie en communicatie richting ouders nog te summier zijn, wellicht juist omdat het een zoektocht is. Dit is een absoluut verbeterpunt. Daarnaast doet de 
scholing technisch lezen en begrijpend lezen ons ook inzien dat we nog eens goed naar de samenstelling van de groepen moeten kijken. We willen de lijn doorzetten naar groep 7-8 en 
zullen de leerkrachten vanaf januari meer meenemen in de ontwikkelingen van 5-6.  
We willen het totale proces gedegen uitvoeren, waarbij we de stappen niet in een te hoog tempo willen nemen. Dat betekent in ieder geval de unit in de middag voor de groepen 5-6 en 7-
8 stevig neerzetten, waarbij de basisvakken vooralsnog in de basisgroep worden gegeven.  
Helaas heeft corona ook in ons unit onderwijs voor vertraging gezorgd. De periode voor de kerstvakantie tot de voorjaarsvakantie werken we de gehele dag in de basisgroep en wordt er 
niet uiteen gegaan in units. Gezien de besmettingen was voor ons een cohort van 78 leerlingen te groot. De nieuwe maatregelen geven de ruimte om zo mogelijk na de voorjaarsvakantie 
weer in units te werken.   
  
2e evaluatie, juni 2022 
Het meenemen van zowel ouders als de overige leerkrachten bleek ook in het tweede deel van het schooljaar een aandachtspunt. Dit maakte het voor de overige leerkrachten lastig om 
voor zichzelf duidelijk te krijgen wat unit-onderwijs voor hun zou inhouden en of dit de juiste organisatie is voor deze school. Vanuit de unit groep 5-6 was het signaal aanwezig om het unit-
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onderwijs door te trekken naar de andere groepen. Wel kwam naar voren dat de unit samenstelling dan gewijzigd zou moeten worden. Besloten is om in het nieuwe schooljaar te gaan 
werken met 3 units: 

- 1,2,3 (unit 1) 
- 4,5 (unit 2) 
- 6,7,8 (unit 3) 

 
Hierbij de kanttekening, dat binnen unit 1 in eerste instantie vooral op leerkrachtniveau wordt samengewerkt en dat groep 8 wel onderdeel is van unit 3, maar nog niet op alle fronten 
hierin meedraait. Dit mede omdat het voor groep 8 nieuw is en ze ook terdege voorbereid moeten worden op (de overgang naar) het voortgezet onderwijs. 
Om het proces goed te laten verlopen en de communicatielijnen kort wordt aan elke unit een unit coördinator gekoppeld en is er met regelmaat unitoverleg binnen de units. Daarnaast 
worden ouders minimaal 2 keer een middag uitgenodigd om een middag binnen een unit mee te draaien en zal onder meer via de nieuwsbrief ouders uitvoerig geïnformeerd worden over 
(de ontwikkeling van) het unitonderwijs. Ook zal een margedag worden gepland, waarbij de leerkrachten een bezoek brengen aan een school waar een vorm van unit onderwijs wordt 
gegeven. 

 

3.2. Professioneel handelen 
Doel: De leerkrachten zijn in staat technisch en begrijpend lezen- en luisteren op een kwalitatief goede wijze aan te bieden 
Subdoelen 
Inzetten op implementeren inhoudelijke kennis van genoemde vakgebieden 
Versterking van de didactische leerkrachtvaardigheden 
Opstellen van een doorgaande lijn binnen de school 
 
Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 
Zie hiervoor schooljaarplan 2021 -2022 en document trainingstraject Leesonderwijs (Bureau Meesterschap) 
Evaluatie en conclusies voor het vervolg 
1e evaluatie februari 2022: 
Er heeft een tweetal scholingsmomenten plaatsgevonden en een ronde klassenbezoeken op het gebied van technisch lezen. De informatie vanuit de scholingsmomenten en de 
klassenbezoeken hebben geleid tot onder meer vaststellen van afspraken, aanpakken en werkwijzen, die zijn opgenomen in een Kwaliteitskaart Technisch Lezen. Dit concept wordt tijdens 
het teamoverleg in maart besproken. 
Op het gebied van begrijpend lezen heeft 1 scholingsmoment plaatsgevonden. Deze wordt gevolgd door een ronde klassenbezoeken en een 2e scholingsmoment. De informatie van daaruit 
leiden vervolgens tot een kwaliteitskaart Begrijpend lezen. 
De scholingsmomenten geven de leerkrachten zowel theoretische kennis als praktische handvatten. Tijdens de klassenbezoeken wordt het toepassen daarvan bekeken en besproken. 
 
2e evaluatie juni 2022 
Er heeft een aantal scholingsmomenten plaatsgevonden op gebied van eerst technisch lezen en vervolgens begrijpend lezen. Hierbij is met name de theoretische achtergrond behandeld en 
uiteen gezet wat werkt als het gaat om didactiek. De scholingsmomenten zijn gevolgd door klassenbezoeken, waarbij werd gekeken in hoeverre theoretische kennis en praktische tips 
terugkwamen in de lessen om zodoende de effectiviteit van de lessen te verhogen. 
In didactische aanpak is een groei zichtbaar als het gaat om de effectiviteit van zowel technisch als begrijpend lezen, waarbij een duidelijke groei zichtbaar is als het gaat om de resultaten 
op technisch lezen (gemeten middels DMT). 
De scholing wordt voortgezet in het schooljaar 2022-2023, waarbij collegiale consultatie wordt toegevoegd om het aspect leren van elkaar meer te verdiepen. 
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Er is een start gemaakt met het opstellen van de kwaliteitskaarten Technisch en Begrijpend lezen; deze zijn echter nog niet klaar. Een vervolg hiervan vindt plaats in het komende 
schooljaar, waarbij er jaarlijks ook een evaluatief moment plaatsvindt. 
 

 

3.3. Thema Onderwijs op maat 
Doel Uitvoering geven aan het beleid ten aanzien van hoogbegaafdheid 
Subdoelen: 
Leerkrachten hebben kennis van specifieke onderwerpen op het gebied van hoogbegaafdheid 
Levelwerk wordt structureel ingezet voor kinderen voor wie dit geldt 
Kwaliteitskaart Taal is aangevuld daar waar het gaat om aanbod hoogbegaafdheid 
 
Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 
Zie hiervoor schooljaarplan 2021-2022    
Evaluatie en conclusies voor het vervolg 
1e evaluatie februari 2022: 
Een aantal leerkrachten heeft scholing op het gebied van HB gevolgd en een aantal scholingen zal nog gaan plaatsvinden. Tijdens teamoverleggen wordt de opgedane kennis gedeeld. Er is 
echter nog geen duidelijk vervolg op. De specialist HB wordt meegenomen in de kwaliteitskaarten Rekenen en Taal&Woordenschat, zeker waar het het aanbod voor HB-leerlingen betreft. 
Op dit moment wordt werk van de reguliere methoden compact en werken de betreffende leerlingen met Levelwerk. 
HB-beleidsstuk is geëvalueerd en zal worden aangepast. 
In verband met corona en bezetting van de groepen heeft HB-specialist van december geen ambulante uren waarin ze haar taken kan uitvoeren (aanpassen beleid, begeleiding 
leerkrachten en gesprekken met kinderen) 
 
2e evaluatie juni 2022: 
In het beleid was ambulant tijd opgenomen voor de HB-specialist. Mede door corona is de specialist echter volledig voor de groep gezet, zodat veel zaken op HB-gebied (zeker als het gaat 
om direct contact en werken met de kinderen) niet of nauwelijks zijn uitgevoerd. Daarnaast blijft het voor leerkrachten lastig om levelwerk voor kinderen die daarvoor in aanmerking 
komen goed in te zetten, waarbij er ook tijd en ruimte is voor instructie en begeleiding.  
Opstellen van beleid kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong is niet uitgevoerd. 
De gestelde doelen worden meegenomen naar het schooljaar 2022-2023. De HB-specialist is dan 25 middagen ambulant om te werken aan de gestelde doelen. 
 

 

3.4.Thema: Onderwijs op maat en professioneel handelen: didactisch handelen 
Doel Er is een doorgaande lijn wat betreft het rekenonderwijs binnen de school 
Subdoelen 
De nieuwe methode Pluspunt is verder geïmplementeerd, waarbij gewerkt wordt vanuit een preventieve aanpak 
Er is een actuele Kwaliteitskaart Rekenen beschikbaar, dat gekoppeld is aan de methode Pluspunt 
Versterken leerkrachtvaardigheden, effectief rekenonderwijs 
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Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 
Zie hiervoor schooljaarplan 2021-2022    
Evaluatie en conclusies voor het vervolg 
1e evaluatie februari 2022 
Het actieteam didactisch handelen is verantwoordelijk voor het opstellen van een kwaliteitskaart Rekenen en de evaluatie/borging van de reeds vastgestelde kaarten Taal & Woordenschat 
en Spelling. 
De kwaliteitskaart Rekenen is in concept klaar en is aangevuld met een bijlage voor de handleiding behorende bij de methode Pluspunt. Afspraken, die afwijken van de handleiding 
Pluspunt, zijn hierin opgenomen. Tijdens de totstandkoming van de kaart Rekenen merkten we al gauw dat er toch verschil was ontstaan hoe de methode in te zetten. Zowel de kaart als de 
bijlage handleiding dragen bij aan een doorgaande lijn in ons rekenonderwijs. 
 
2e evaluatie juni 2022: 
In het tweede jaar heeft bij alle leerkrachten een klassenbezoek plaatsgevonden door een rekenexpert, waarbij zowel werd gekeken naar de didactische aanpak als ook het gebruik van de 
methode. De klasbezoeken zijn gevolgd door een scholingsmoment, waarbij een terugkoppeling werd gegeven van de lesbezoeken. Hierbij zijn afspraken gemaakt, die een eenduidig 
gebruik van de methode moet borgen. Deze afspraken zijn vastgelegd in de kwaliteitskaart Rekenen. 
In het schooljaar 2022-2023 vindt een nieuwe ronde klassenbezoeken plaats, gevolgd door een scholingsmoment. 
 

 

3.5.Thema: Toekomstbestendig onderwijs . professioneel handelen 
Doel Het onderwijs in groep 1-2 wordt verzorgd vanuit (een herijking van) een heldere visie 
Subdoelen 
Het beredeneerd aanbod is vastgelegd in het Digikeuzebord uitgewerkt in de nieuwe opzet van de Themaplanning die weer gekoppeld wordt aan de gezamenlijke zorgzuil (weekplanning). 
Binnen de Themaplanning worden hoeken opgezet door de leerkrachten en-of samen met de kinderen waarin spel en spelobservatie en doelen Digikeuzebord aan bod komen.  
Er is een doorgaande lijn aanwezig van groep 2 naar 3 
Er ligt een beleidsstuk kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong 
Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 
Zie hiervoor schooljaarplan 2021-2022    
Evaluatie en conclusies voor het vervolg 
In groep 1-2 is een nieuwe start gemaakt, zowel wat betreft de teamsamenstelling als de organisatie en inhoud van het onderwijs. Daarnaast volgt het team de scholing vanuit Wizz en 
volgt Elien de specialisatie Het Jonge Kind. Zodoende kan kennis en theorie vrij snel omgezet worden naar de praktijk. Er heeft daarnaast in elke kleutergroep een klassenbezoek 
plaatsgevonden, waarbij onder meer ook gevraagd is te letten op het werken aan doelen in de verschillende hoeken en inhoud en effectiviteit van het spel. 
Tussenevaluatie : 
De basis is gelegd zoals hierboven beschreven (dit wordt vastgelegd in o.a. kwaliteitskaart leerlijn jonge kind). Door de afwezigheid van 1 leerkracht vanaf start dit schooljaar heeft de 
ontwikkeling vertraging opgelopen. De andere groepsleerkracht had te maken met een vervanger. 
Schoolontwikkeling verloopt dan niet zoals je zou willen helaas. Vanaf december 2021 zie je zeer mooie ontwikkelingen in hoe een thema wordt voorbereid en uitgevoerd. (leerlijnen- 
digikeuzebord – aanbod in hoeken en daarbij staat Spel –spelobservatie en verdieping van een thema centraal) 
De scholing wordt gevolgd door leerkrachten 1-2 en intern begeleider (ook de leerkracht van de instroomgroep die in januari is gekomen) volgt deze scholing. 
In januari zijn de eerste groepsbezoeken gedaan door Klaske Homsma (Wizz-scholing) waarbij de IB’er ook mee heeft gelopen en de gesprekken zijn samen gevoerd. 
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We hebben op grond hiervan een lijst van speerpunten gemaakt die weer verwerkt worden in de groep/ planning/werkwijze /rijke leeromgeving / verder uitbreiden van spel en 
observaties. 
Er is een weekplanning gemaakt voor alle 3 de kleuter groepen waarin de leerkrachten gezamenlijk kunnen werken; reden is o.a. het groepsdoorbrekend werken (deze module is ook 
aangeschaft binnen het Digikeuzebord). 
Mooi om te zien en te horen hoe de leerkrachten breder kijken, werken en spreken over een grote groep kinderen.(ontstaan Unit J ) 
Doorgaande lijn aanwezig van groep 2 naar 3 – Hier is nog niet over gesproken 
Beleidsstuk kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong – Nog niet aan toe gekomen om dit punt binnen 1-2 op te pakken 
Scholing OPRON 1-2 ook een deel 1-2-3 is wel aangegeven dat dit punt wordt opgepakt gezien meerdere scholen die dit als belangrijk punt van de scholing zien. 
 

 

3.6.Thema: Onderwijs op maat en professioneel handelen: planmatige zorg 
Doel De planmatige zorg kent een duidelijke en heldere cyclus van handelen, die bij alle betrokkenen bekend is en van waaruit gehandeld wordt. 
Subdoelen 
Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 
Zie hiervoor schooljaarplan 2021-2022    
Evaluatie en conclusies voor het vervolg 
Evaluatie juni 2022 
M.b.t. het hoofddoel hebben we in de bijeenkomsten van 21-22 vastgesteld dat er een subdoel bij is gekomen wat dit schooljaar wordt ontwikkeld: 
De cyclus met daarbij de behorende documenten/ werkwijze/ stappenplannen door het schooljaar heen moeten in een document komen te staan (daarin verwijzen naar de bijlagen). We 
merken dat sommige stukken op de One Drive niet altijd terug te vinden zijn. Ook voor een nieuwe leerkracht kan deze handelingswijzer behulpzaam zijn. Zo kan je in elke maand zien 
welke stappen er gezet moeten worden. 
 
Doel 1: OPP en IHP rechtstreeks invoeren in ESIS: werkwijze, afspraken m.b.t. bijstellen/ evalueren 
We blijven de bijlagen hanteren aangezien we na de oriëntatie gesprek en presentatie van Parnassys hebben besloten over te stappen naar dit programma. Dit programma geeft veel meer 
mogelijkheden, gebruiksvriendelijker en meer mogelijkheden om een kind – groep – school goed te volgen. Daarnaast ook veel uitbreidingsmogelijkheden. 
 
Binnen Parnassys willen we de OPP’s en IHP’s rechtstreeks wegzetten. (in de overstap van Esis naar Parnassys schijnen de Groepsplannen– IHP’s en OPP’s niet meegenomen te worden) 
Bijlagen downloaden van de desbetreffende leerlingen en in Parnassys hangen is daarom de beste keuze. 
 
Doel = afgerond 
 
Doel 2: N.a.v. Rekenbeleidsplan wat wordt opgesteld de aanpak 1-2-3 binnen GP rekenen bekijken gezien doel - inhoud - aanpak - organisatie - evaluatiewijze 
 

- bareka-muur hier ook in opnemen 
 
Nog niet besproken 
 
Doel 3: Weekplanning: 
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- invoering korte zorgroute schoolbreed 
- Methodetoetsen: aangezien we niet voor Momento kiezen moet helder zijn waar we registreren - wat we registreren en hoe dit terug komt in je weekplanning / evaluaties CITO-

toetsen (TL / R&W/Spelling / BL) 
- Onderzoeken: observatieformulieren Pluspunt los houden of integreren in weekplanning 
- beredeneerd aanbod groepen 1-2 binnen thema’s en digikeuzebord en weekplanning door ontwikkelen en borgen 

 
Alle 4 de punten zijn weggezet en er zijn afspraken gemaakt hierover binnen de TO-vergadering. 
 
Ook is iedereen gestart met de weekplanning en hebben we als actieteam aangegeven hierbij te willen ondersteunen wanneer er vragen zijn. De vraag is of wij als groep feedback kunnen 
geven op de weekplanningen. Dit pakken we op binnen ons actieteam met als doel om de korte zorgcyclus te finetunen/ van goede voorbeelden te leren – wat we hierin zien zullen we 
bespreken binnen de TO en-of persoonlijk. 
M.b.t. sterretje 4 geldt hetzelfde wordt de koppeling gemaakt met de scholing Jonge Kind. Uiteindelijk moet dit geborgd worden in de Kwaliteitskaart ‘Leerlijn Jonge Kind’ die is opgestart. 
 
Er is een weekplanning gemaakt voor deze groepen waarin alle drie de groepen werken aangezien ze op bepaalde momenten klas doorbrekend aan het werk zijn (deze module is ook 
aangeschaft binnen het Digikeuzebord). 
 
Doel 4: Onderzoeken hoe we het ambitieplan-gesprek laten terugkomen einde schooljaar in combinatie met groepsoverdracht 
 
Nog niet besproken 
 

 

3.7.Thema: Dalton 
Doel De Westerschool voldoet aan de punten van daltonvisitatie 2016: mede hierdoor zorgen we voor een groeiend daltonklimaat op odab 
Westerschool 
Subdoelen 
Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 
Zie hiervoor Daltonboek 2021-2022    
Evaluatie en conclusies voor het vervolg 

1. Uniform maken van de nieuw ingezette taakbrieven: Dit hebben we de afgelopen periode gedaan. 
2. Aanpassen huidig leerling boekje door invoegen van reflectievragen/ reflectieroos: Nog mee bezig. Doel: toepassen in het laatste rapport 2022. 
3. Daltondag 16 maart organiseren (samen met de leerlingenraad): In proces. 

 
In verband met corona en bezetting van de groepen heeft daltoncoördinator vanaf december 2021 geen ambulante uren waarin ze haar taken kan uitvoeren (aanpassen en uitvoeren 
daltonbeleid, voortgang eigenaarschap). 
Volgend jaar vindt visitatie plaats (april 2023). Komend schooljaar zal het team hiervoor gezamenlijk het zelfevaluatieverslag opstellen dat als uitgangspunt dient voor de visitatie. 
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4. EVALUATIE INTERVENTIES NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS 

De interventies, gekoppeld aan het nationaal programma onderwijs, richten zich geheel op het verbeteren van het leesonderwijs, zowel op technisch als begrijpend leesgebied alsook het 
aanvankelijk leesonderwijs in groep 3. Daarnaast richt het zich op het vergroten van het leesplezier en de leesmotovatie. 

 
Evaluatie Nationaal Programma Onderwijs  
  Interventie Resultaat Evaluatie 

 
Kosten 

1 Aanpak Technisch en Begrijpend lezen 
middels scholing en klassenboeken, 
deskundigheidsbevordering 

Zie hiervoor evaluatie 3.2   

2 Werken in kleinere groepen In groep 3 is de mogelijkheid gecreëerd om in de 
ochtend en daarnaast 1 middag te werken met 2 kleine 
groepen 3 

Door in de ochtend te werken met kleine 
groepen 3 is het mogelijk geweest om het 
leesonderwijs effectiever uit te voeren in deze 
groepen.  

 

3 Individuele begeleiding – begeleiding in 
kleine groepjes door inzet van 
onderwijsassistenten 

In kleine groepjes of individueel is er extra gewerkt op 
het gebied van technisch lezen. 

De resultaten op het gebied van technisch 
lezen zijn verhoogd. 

 

4     
5     
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5. EVALUATIE EN DOELEN BASISKWALITEIT  

 

Kwaliteitsgebied HR 
Actiepunt Gesprekkencyclus 
Doelen: De gesprekkencyclus wordt conform de afspraken binnen OPRON uitgevoerd  
Eventuele subdoelen 
 
 
Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 
    
    
    
Evaluatie en conclusies voor het vervolg 
1e evaluatie februari 2022 
Met elke leerkracht heeft in het begin van het schooljaar een ambitiegesprek plaatsgevonden met MT (directie – IB-er). 
Met elke leerkracht heeft een voortgangsgesprek plaatsgevonden en in een enkel geval een startgesprek (deze leerkrachten waren ten tijde van de start van de cyclus langdurig uit de 
roulatie).  
De volgende ronde zal het beoordelingsgesprek zijn. 
Het stageprotocol is vastgelegd 
 
2e evaluatie juni 2022 
De beoordelingsgesprekken hebben niet plaatsgevonden en worden doorgeschoven naar schooljaar 2022-2023. 
 

 

Kwaliteitsgebied Huisvesting 
Actiepunt: Aanpak schoolplein 
Doelen: nieuwe speeltoestellen op het plein aan de kant Oeverloper 
Eventuele subdoelen 
 
Evaluatie en conclusies voor het vervolg 
Middels verschillende acties zijn de benodigde financiën gerealiseerd die het mogelijk maken om nieuwe speeltoestellen voor het plein aan te schaffen. Deze toestellen worden in 
september 2022 geplaatst, evenals kunstgras. De leerlingenraad zal zich buigen over de verdere aankleding van het schoolplein middels pleinstickers en nieuwe basketbalborden. Daarnaast 
willen we de WOP en het kleuterplein ook graag aangepakt zien. De WOP gaat in samenwerking met de gemeente en buurtbewoners.  
 
 



20 

 

Kwaliteitsgebied Huisvesting 
 

Actiepunt: Schoonmaak 
Doelen: Schoonmaak wordt op ruim voldoende wijze uitgevoerd 
Eventuele subdoelen 
 
Evaluatie en conclusies voor het vervolg 
In oktober 2021 heeft een nieuwe partij de schoonmaakwerkzaamheden overgenomen. Dit heeft geleid tot veel onvrede. Materialen die niet voorradig waren en geen of te weinig 
schoonmakers op de wekvloer waren hierbij de grootste frustraties. Gevolg hiervan is dat de school gedurende het gehele schooljaar niet schoon was en daarmee het doel ruim voldoende 
verre van behaald is. 
Komend schooljaar zullen we hier bovenop zitten en regelmatig contact hebben over het niveau van de schoonmaak. 
 

 

Kwaliteitsgebied Onderwijs 
Actiepunt Beleid burgerschap 
Doelen Het onderwijs op odab Westerschool bevordert actief burgerschap en sociale cohesie op doelgerichte en samenhangende wijze; we voldoen hiermee aan artikel 8, derde lid, van de 
Wet op het primair onderwijs  
Eventuele subdoelen 
 
 
Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 
Zie schooljaarplan 2021-2022    
Evaluatie en conclusies voor het vervolg 
De input vanuit het onderzoek, uitgevoerd door studenten PA, is ontoereikend gebleken om hier goed beleid op te schrijven. 
Er is aan dit actiepunt geen verder vervolg gegeven, zodat dit actiepunt doorschuift naar het schooljaar 2022-2023. 
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Bijlage: 

Medio naar Eind 2021-2022  

ODAB Westerschool 
Begrijpend 
lezen 

Medio 2022 Eind 2022 Moeten 
groei 
maken :  

Maken 
werkelijk 
: 

DMT Medio 2022 Eind 2022 Moeten groei 
maken: 

Maken 
werkelijk: 

3A   115,3* III   3A 17,6 III 31,8 I+ 8,73 14,2 
3B   109,6* IV   3B 15,8 IV 30,0 I 8,05 21,95 
4A 129,6 IV 139,2 III 4,8 9,6 4A 42,6 IV 56,2 I+ 5,2 13,6 
4B 134,9 III 142,5 II 4,65 7,6 4B 40,5 V 52,7 II 4,41 12,2 
5A  164,3 I 169,6 I 3,6 5,3 5A 59,6 IV 66,8 III 4,9 7,2 
5B 159,9 II 167,5 I 3,6 7,6 5B 76,1 I+ 79,4 I+ 5,89 3,3 
6A 152,7 V- 166,8 V 5,2 14,1 6A 67,8 V- 75,7 V 4,09 7,9 
6B  166,6 IV 177,4* III 4,6 10,8 6B 77,0 II 84,9 I 5,51 7,9 
7 188,4 III 198,0 II 5,2 9,6 7 91,8 I+ 98,3 I+ 3,98 6,5 
8A 183,7 V-     8A 83,0 V-     
8B 205,8 III     8B 96,0 IV     

3A IS de toets niet gemaakt (frustratie) 3B (TH en SS) niet gemaakt)  
6B * Zonder TD 179,1 III 
 

Rekenen Medio 2022 Eind 2022 Moeten 
groei 
maken :  

Maken 
werkelijk : 

Spelling Medio 2022 Eind 2022 Moeten 
groei 
maken: 

Maken 
werkelijk: 

3A 95,4 V- 137,7* III 24,1 42,3 3A 133,9 IV 203,8 II 53,28 69,9 
3B 85,9 V- 128,5* IV 24,3 42,6 3B 143,8 III 194,1* III  51,65 50,3 
4A 149,9 V 187,8 II 19,5 37,9 4A 242,3 II 268,4 II 26,5 26,1 
4B 170,3 I 192,1 I 19,6 21,8 4B 240,8 III 275,3 II 26,04 34,5 
5A 210,1 I 215,8 III 11,2 5,7 5A 295,7 III 309,9 III 14,92 14,2 
5B 205,5 II 222,0 I 11,2 16,5 5B 304,9 II 325,1 I 13,83 20,2 
6A 208,9 V- 215,9 V- 8,8 7 6A 293,1 V- 316,2 V- 17,75 23,1 
6B 215,6 V- 225,4 V- 8,8 9,8 6B 322,1 II 335,3 III 15,26 13,2 
7 248,5 IV 260,4 III 10 11,9 7 354,2 III 364,6 II 0,57 10,4 
8A       8A 349,8 V-     

Schoolnorm niet gehaald 
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8B       8B 366,2 III     
3 leerlingen totaal kunnen E3 niet maken frustratie – maken M3 nog (CE- SS en TH) (rekenen) (hun uit de score gehaald) 
3B 2 leerlingen m3 nog maken (spelling) – zijn doublures – wanneer zij meetellen wordt score op eind 185,6 (IV)  
6B : 1 leerling de toets niet gemaakt (gezondheid – onderzoeken TH) (bij spelling en rekenen) Bij spelling zonder TD 339,9 II-score 

Spelling 
werkwoorden 

Medio 22 Eind 22 Moeten groei 
maken 

Maken 
werkelijk 

7 133,0 III 129,4 IV 5,57 - 3,6 
8A 130,4 V    
8B 141,3 III    

 
 AVI Medio   AVI Eind   
 1.Onder  

niveau 
2.Op  
niveau 

3.Boven 
niveau 

2+3  1.Onder  
niveau 

2.Op  
niveau  

3.Boven  
niveau 

2+3 

3A 50% 19% 31% 50% 3A 33% 27% 40% 67% 
3B 69% 12% 19% 31% 3B 41% 24% 35% 69% 
Totaal 59% 16% 25% 41% Totaal 37% 25% 38% 63% 
4A 12% 23% 65% 88% 4A 18% 35% 47% 82% 
4B 31% 19% 50% 69% 4B 37% 19% 44% 63% 
Totaal 21% 21% 58% 79% Totaal 27% 27% 46% 73% 
5A 32% 10% 58% 68% 5A 37% 11% 52% 63% 
5B 19% 6% 75% 81% 5B 13% 7% 80% 87% 
Totaal 25% 8% 67% 75% Totaal 25% 9% 66% 75% 
6A 35% 30% 35% 65% 6A 40% 15% 45% 60% 
6B 28% 11% 61% 72% 6B 35% 6% 59% 65% 
Totaal 31% 21% 48% 69% Totaal 37% 10% 52% 62% 
7 22% 11% 67% 78% 7 30% 15% 55% 70% 
8A 72% 27% 27% 8A 61% 39% 39% 
8B 25% 75% 75% 8B 25% 75% 75% 
Totaal 48% 51% 51%  43% 57% 57% 

 
Rekenen 
Peuters en 
kleuters 

Begin 21 Eind 22 

1W   63.0 V 
1Z   68.8 III 
1D   68.7 III 
2Z 79.9 III 90.2 II 
2D 79.4 IV 83.6 IV 

 


