Hoe scoren de kinderen op De Springplank?
Goed onderwijs betekent voor ons, dat we een school willen zijn waar ieder kind tot zijn recht mag
komen. Cito resultaten die passen bij de vaardigheden en capaciteiten van een kind horen daarbij.
Dat betekent niet dat je je als school alleen focust op de Eindcito. De hele schoolcarrière wil je
opbrengsten zien die passend zijn bij de ontwikkeling van het kind.
De ontwikkeling van onze leerlingen volgen we op meerdere manieren:
● De observaties van de leerkrachten en de gesprekken met de ouders / verzorgers van onze
leerlingen nemen we daarin heel serieus.
● We volgen de leerstofontwikkeling via methodetoetsen.
● Daarnaast nemen we halverwege en aan het einde van het schooljaar een Cito toets af bij alle
leerlingen van groep 3 t/m 8 op de gebieden: spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en
rekenen.
De scores op deze cito’s geven een objectief beeld van de ontwikkeling van de kinderen op cognitief
gebied. We gebruiken deze gegevens om ons onderwijs te evalueren. Doen we de juiste dingen? Zijn
er vakgebieden die op groeps- of schoolniveau extra aandacht vragen?
Daarnaast kijken we naar het resultaat van ieder kind afzonderlijk. Is het nodig om op basis van dit
resultaat extra aandacht te geven in de vorm van extra hulp, herhaling of juist uitdaging?
Middels een sociaal emotioneel volgsysteem volgen we het welbevinden (zit je lekker in je vel) en de
competentiebeleving (hoe goed vind je zelf dat je iets kan) van de kinderen twee keer per jaar. Vanaf
groep 5 vullen kinderen hier zelf ook een vragenlijst voor in. Wanneer uit de observaties en de
vragenlijsten blijkt dat er aandacht nodig is gaan we hiervoor met de leerling en ouders in gesprek om
te komen tot een passende aanpak.
Kindgesprekken worden bij ons op school veel gevoerd. Zowel op het gebied van cognitieve
ontwikkeling als sociaal emotionele ontwikkeling.
Door deze ontwikkelingen goed te volgen komen we aan het einde van de basisschool voor iedere
leerling tot een advies voor het Voortgezet Onderwijs.
Op basis van landelijke afspraken wordt De Eindcito gemaakt na het advies van de school.
Een overzicht van de overgang vanuit onze school naar het Voortgezet Onderwijs:
2016
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VWO
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havo
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3

VMBO tl (mavo)

5

8

1

VMBO gl

3

VMBO kl:

4

2

4

VMBO bl

2

1

1

Praktijkonderwijs

1

Terugkoppeling vanuit het V.O. geeft aan, dat de kinderen op hun plek zitten en voldoende tot goede
leerresultaten laten zien. Daarbij wordt de zelfstandigheid en kwaliteit van samenwerken van onze oud
leerlingen keer op keer benoemd.

Van een onvoldoende naar een voldoende op de Eindcito
In februari deed RTL Nieuws onderzoek naar de scores op de Eindcito in de jaren 2016, 2017 en
2018. De Springplank scoorde onvoldoende, mede door kleine groepen en het feit dat er een relatief
hoog aantal leerlingen met extra zorg in zaten.
Ook de Inspectie van het Onderwijs voert jaarlijks een brede analyse uit voor alle scholen om na te
gaan of er scholen zijn waarvan de kwaliteit mogelijk onder druk staat. Daarvoor gebruiken ze onder
andere de resultaten op de eindtoets.
Dat De Springplank onvoldoende scoorde op de Eindtoets in de afgelopen jaren was aanleiding tot het
inspectiebezoek in december 2018.
Ook wij waren en zijn ons bewust van die onvoldoende score op de Eindcito.
Eind vorig schooljaar is er n.a.v. de analyses een verbeterplan geschreven dat geleid heeft tot het
maken van andere keuzes. Eén daarvan is bijvoorbeeld de wijziging in de samenstelling van de
stamgroepen. Het verbeterplan is tijdens het inspectiebezoek ook uitgebreid besproken. Dit in
combinatie met het bezoek aan alle klassen, de geobserveerde lessen en de gesprekken met de
betrokkenen van de school hebben ertoe geleid dat de inspectie het vertrouwen in de school
uitspreekt en ons onderwijs beoordeelt met een voldoende.
Onze nieuwe bestuurder zal toezien op het uitvoeren van de verbeterplannen en zal dit tijdens de
schoolbezoeken aan de orde stellen. Dit gebeurt in samenwerking met de medewerker onderwijs en
kwaliteit.
De Inspectie van het Onderwijs heeft vertrouwen in het team en in een goede score van de eindtoets
van groep 8 (en groep 7 volgend schooljaar).
Als team zijn we gemotiveerd en gedreven om dit vertrouwen waar te maken, voor onze betrokken
ouders en vooral voor onze geweldige kinderen.

