
 

Hieronder zijn de behaalde referentieniveaus van onze school in groep 8 weergegeven van de jaren 

2016-2019: 

 

Bijlage 1 

Overzicht van onderwijsresultaten van groep 8 leerlingen en uitstroom  
schooljaar 2019-2020 Liereland 

Opbrengsten gaan voor ons verder dan de “droge” leeropbrengsten. Zo leren kinderen op 
Liereland ook vanuit de Daltonwaarden samenwerken, plannen, organiseren. Ze leren 
rekening te houden met de planning van de groep en hun eigen aandeel daarin op tijd 
gereed te hebben, geconcentreerd met hun eigen werk bezig te zijn en hoe ze zichzelf 
kunnen presenteren. Ze leren hun verantwoordelijkheid te nemen en te reflecteren op hun 
werk en gedrag. Allemaal zaken die ze goed kunnen gebruiken in hun verdere schoolcarrière 
en leven.  

Daarnaast zijn wij op onze school uiteraard ook gericht op goed onderwijs in taal, lezen, 
spelling en rekenen. Onderwijs in basisvaardigheden is belangrijk. Om de kwaliteit van ons 
onderwijs te bewaken bekijken we onder andere de eindresultaten van onze kinderen in 
groep 8. Daarvoor maken wij gebruik van de CITO toetsen en de centrale eindtoets van 
Bureau ICE: de IEP.  

Dit schooljaar 2019-2020 was er sprake van een uitzonderlijke situatie: wegens het virus 
Covid 19 en de daarbij behorende maatregelen, gesteld vanuit de overheid, zijn de 
basisscholen gesloten geweest in de periode van 16 maart tot 11 mei. Vanaf 11 mei tot 6 
juni hebben de leerlingen 50% van de lesuren op school doorgebracht. Na 8 juni volgen de 
leerlingen nog drie weken voltijds onderwijs. Vanwege de schoolsluiting is de Iep-toets niet 
doorgegaan en missen we een belangrijke indicator om onze opbrengsten te vergelijken met 
andere jaren en scholen. 

Hieronder treft u de resultaten van de afgelopen 3 jaren op de eindtoets in groep 8 aan. De 
resultaten zijn weergegeven in referentieniveaus ten opzichte van het landelijk gemiddelde 
voor de hele groep. Tevens staat in dit overzicht vermeld wat de behaalde gemiddelde score 
op de IEP is, afgezet tegen de norm van de inspectie van het onderwijs. De norm van de 
inspectie is afhankelijk van het percentage leerlingen met een gewicht (zie eerstvolgende 
tabel). 

De referentieniveaus 
Het referentieniveau laat zien wat leerlingen moeten beheersen op het gebied van taal en 
rekenen. Het is onderverdeeld in vier niveaus, op vaste punten in de schoolloopbaan. Aan 
het einde van de basisschool hoort een leerling minimaal op niveau 1F te zitten. Naast het 
fundamentele niveau is er ook nog een streefniveau, voor kinderen die meer kunnen. Aan 
het einde van het VMBO en MBO- 2 en MBO- 3 moet een leerling niveau 2F van het 
referentiekader beheersen. Van leerlingen aan het einde van de HAVO en MBO-4 wordt 
verwacht dat zij presteren op niveau 3F. Aan het einde van het VWO hoort een leerling 
niveau 4F van het referentiekader te beheersen.  
Deze referentieniveaus zijn geen doel op zich, maar een middel om te zorgen voor een 
doorgaande leerlijn tussen de verschillende typen onderwijs. Ook helpt het de school om de 
onderwijskwaliteit met betrekking tot de basisvaardigheden te verbeteren. 
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2016-2017 29 0 28 72 0 21 79 0 48 52 82 79 

landelijk  1 42 57 1 22 76 8 50 42 78  

2017-2018 30 3 97 70 0 100 80 3 97 63 84 79 

landelijk  1 99 58 1 99 76 9 91 46 81  

2018-2019 22 5 95 73 0 100 91 0 100 59 83.5 79 

landelijk 52.424 6 94 56 3 97 77 7 93 52 81.8  

             

             

 

Informatie uit de midden 8 toetsen gerelateerd aan de referentieniveaus: 
 

Vakgebied Percentage 

<1F 

Percentage 

1F 

Percentage 

2F/1S 

Signaleringswaarde > 

2F/1S bij 
schoolweging 31,6 

Landelijk 

gemiddelde 
> 2F/1S bij 

schoolweging 
1S. 

rekenen 17% 52% 31% 45,5% 57,1% 

lezen 3% 45% 52% 45,5 % 57,1% 

 
Zoals te zien is in bovenstaand overzicht blijkt de huidige groep 8 op het gebied van lezen de doelen al 

behaald had en dat er op het gebied van rekenen nog een ontwikkeling gemaakt moest worden. Vanuit 
de afspraken die gemaakt zijn in de signaleringsgesprekken februari 2020 zijn de leerkrachten daar met 

de klas hard mee aan het werk gegaan. Ook tijdens de schoolsluiting heeft de groep goed en 
gemotiveerd door gewerkt met dagelijkse Zoomlessen op een dag en individuele begeleiding waar 

nodig.  

De meetbare resultaten zijn wegens het wegvallen van de IEP niet zichtbaar te maken. Dit heeft als 
gevolg dat er geen laatste mogelijkheid was om het schooladvies aan te passen. Wel is er landelijk 

besloten om de nieuwe brugklassers nog beter te observeren en te kijken of ze op het juiste schooltype 
uitgestroomd zijn.  

 

Uitstroom naar schooltype: 
De uitstroom van de leerlingen van de afgelopen schooljaren is als volgt: 

Schooljaar 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Praktijkonderwijs  1 leerling 3% 0 

leerlingen 

 0 leerling 0% 0 leerling 0% 

VMBO BB 0 
leerlingen 

 2 
leerlingen 

7% 0 leerling 0% 3 
leerlingen 

10% 

VMBO BB-KB 0 

leerlingen 

 1 

leerlingen 

3% 2 

leerlingen 

9% 3 

leerlingen 

10% 

VMBO KB 2 
leerlingen 

7% 6 
leerlingen 

20% 2 
leerlingen 

9% 4 
leerlingen 

14% 

VMBO KB-TL 3 

leerlingen 

10% 1 

leerlingen 

3% 2 

leerlingen 

9% 5 

leerlingen 

17% 

VMBO TL 7 
leerlingen 

23% 3 
leerlingen 

10% 4 
leerlingen 

18% 5 
leerlingen 

17% 

VMBO TL-HAVO 5 

leerlingen 

17% 1 

leerlingen 

3% 2 

leerlingen 

9% 3 

leerlingen 

10% 

HAVO 3 
leerlingen 

10% 9 
leerlingen 

30% 6 
leerlingen 

27% 2leerlingen 7% 



HAVO-VWO 4 

leerlingen 

13% 1 

leerlingen 

3% 1 leerling 4,5% 2 

leerlingen 

7% 

VWO 5 
leerlingen 

17% 6 
leerlingen 

20% 3 
leerlingen 

14,5% 3 
leerlingen 

10% 

Totaal 30 

leerlingen 

100% 30 

leerlingen 

100% 22 

leerlingen 

100% 29 

leerlingen 

100% 

 

Meer dan ‘droge’ opbrengsten 

Zoals eerder vermeld wil Liereland als Daltonschool de leerlingen, naast een stevige kennisbasis, ook 

vaardigheden meegeven die kunnen helpen voor de rest van het leerproces. De mate waarin groep 8 

het leren op afstand oppakte en, gebruikmakend van de Daltonvaardigheden, de weektaken inplande 

net als op school, deed ons nadenken of we juist deze resultaten zichtbaar konden maken.  

Dit heeft ons doen besluiten om een klein onderzoekje te doen naar de beleving van de leerlingen van 

de Daltonwaarden onder een groot deel van groep 8 (n=22). Er is gewerkt met de Ik-doelenlijst 

vanuit de Daltonleerlijn, de kinderen konden hun eigen vaardigheden scoren met een Likertschaal 

van1-5. De minimumscore was 22, de maximumscore 110.  

We realiseren ons dat, omdat we geen duidelijke 0-meting hebben gedaan, deze resultaten geen groei 

laten zien. Wel werd ontdekt dat er een aantal uitkomsten naar voren kwamen die ook geobserveerd 

werden door de leerkracht. Dit maakt dat deze werkwijze voor de school mogelijk een aanvulling kan 

zijn op het pedagogisch handelen en in de toekomst overwogen kan worden. 

Ter informatie de uitkomsten van het onderzoek: 
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Een aantal conclusies: 

 Er wordt hoog gescoord op onderdelen op het gebied van verantwoordelijkheid, gebruik 

weektaak en agenda, zaken waar het afgelopen jaar aandacht aan is besteed. 

 De kinderen geven aan dat ze goed kunnen inschatten óf ze instructie nodig hebben, het 

inschatten van tijd als ze er voor kiezen om het zelf uit te werken vindt een deel van de groep 

nog lastig. 

 Het onderdeel reflecteren scoort over het algemeen hoog. Het onderdeel bepalen wat je de 

volgende keer anders of beter zou doen, scoort relatief laag bij de leerlingen en is mogelijk 

een  aandachtspunt in reflectiegesprekken. 

De volgende onderdelen gaven een wisselend beeld en zijn onderverdeeld in een cirkeldiagram.  
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Bij bovengenoemde factoren speelt de groepsdynamiek een grote rol. In de groep was bij de start van 

groep 8 sprake van een grote groep die regelmatig heftig op elkaar reageerde. Het vormen van 

groepen binnen de groep is iets wat vaker voorkomt en bij de leeftijd hoort, ook in deze groep was 

hier sterk sprake van. De onderlinge verschillen zijn groot, ondanks dat kon iedereen samenwerken 

met meerdere personen. 

Verder geeft een groep leerlingen aan wel anderen aan te kunnen spreken op gedrag, maar 

bemiddelen bij conflicten niet voldoende vaak te kunnen. Mogelijk is dit een aandachtspunt in de 

toekomst bij de Vreedzame Schoollessen, conflictbemiddeling  en mediation is daar een vast 

onderdeel van. 

Ik kan samenwerken met 
verschillende groepsgenoten

nooit soms beetje wel beetje niet vaak altijd

Ik kan samen met een maatje 
een opdracht doen

nooit soms beetje wel beetje niet vaak altijd


