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2.1  Status document  

 

Voorwoord 

 

Voor u ligt het schooljaarverslag 2018-2019  van onze school. 

Het schooljaarverslag maakt deel uit van de kwaliteitscyclus: Schoolplan - Schooljaarplan 

- Schooljaarverslag. Voor aanvullende informatie verwijzen we naar het schoolplan, de 

schoolgids en uitgebreide informatie op de website van de school. 

 

Het schooljaarverslag is bedoeld als korte interne verantwoording. Het is voor ouders, 

team en directie een terugblik op het afgelopen schooljaar: het vaststellen van behaalde 

resultaten als opmaat voor het formuleren van de beleidsvoornemens voor het nieuwe 

schooljaar in het schooljaarplan. Tevens is dit document een verantwoording naar 

externen: het schoolbestuur, de ouders (website) en de inspectie. 

Het verslag geeft een algemene terugblik op het afgelopen schooljaar. Wat hebben we 

met elkaar beleefd en gedaan. Waren er nog speciale zaken die een rol speelden bij de 

ontwikkeling van ons onderwijs en bij het functioneren van het team. 

We evalueren onze inhoudelijke plannen van het afgelopen schooljaar: zorg voor 

kwaliteit, onderwijs en leren, zorg en begeleiding en beleid en organisatie.  

We komen kort terug op de bevindingen van de inspectie en verwijzen u daarnaast naar 

het verslag dat gepubliceerd staat op de website van de Onderwijsinspectie. 

We geven informatie over het aantal leerlingen op de school. Ook de opbrengsten 

worden nader belicht door het aangeven van de uitstroom en de verder algemeen 

behaalde opbrengsten.  

De ouderbetrokkenheid kunt u o.a. lezen in de jaarverslagen van de ouderraad en de 

medezeggenschapsraad. 

Dit verslag bevat de beleidsvoornemens voor het nieuwe schooljaar 2019 - 2020  en ter 

afsluiting een slotwoord. 

 

Mathilde Lievers  

Directie CBS Koning Willem-Alexander 
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3. Algemene terugblik 

 

 

 

 

3.1. Inleiding 

Het schooljaar 2018 – 2019 was een schooljaar waarin we samen met ouders, kinderen op 

weg mochten gaan. Een schooljaar waarin leerlingen in hun ontwikkeling gegroeid zijn, waar 

personeel gegroeid is in hun professionaliteit en waarin we als school in leerlingaantal iets 

gedaald zijn. Het werken met een deels vernieuwd onderwijsconcept stond dit schooljaar 

centraal. Nieuw is niet het goede woord. Als team hebben we nagedacht aan de goede 

ingrediënten in ons onderwijs en wat we daarnaast wilden versterken. Een 

toekomstbestendig onderwijsconcept en meer recht doen aan onze missie “Onderwijs is de 

kans voor kinderen”. Dit betekent voor ons dat we ons onderwijs adaptiever hebben willen 

maken. Meer gericht op de verschillen tussen kinderen. In groep 4-8 hebben onze leerlingen 

een eigen device gekregen (Snappet) om gericht te kunnen verwerken aan lesdoelen van de 

groep en op hun niveau. Begin februari zijn we begonnen als team met het maken van ons 

nieuwe schoolplan. Hierbij nemen we het Strategisch Beleidsplan van VCPO N-G als 

richtinggevend. Het beleid voor 4 jaar is uitgezet. De Schoolgids is ook volledig aangepast 

en voldoet aan de wet en regelgeving. Het is een uitgebreid document waar ouders veel in 

kunnen terug vinden. We hebben ook onze school beknopt op een A4 beschreven, omdat 
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we beseffen dat het grote documenten zijn.

 

 

3.2 Leerlingen 

1 oktober telling 2018 

De school telde op 1 oktober 2018 96 leerlingen. 

Een daling van 7 leerlingen t.o.v. 1-10-2017 

De uitstroom was groter dan de instroom. (grotere groep 8, verhuizingen, verwijzing S(B)O) 

 

3 jaar of jonger 0 

4 t/m 7 jaar 39 

8 jaar en ouder 57 

totaal 96 

Leerlingen per gewicht  

Gewicht  Aantal  

0 81 

0,3 6 

1,20 9 

Aantal leerlingen NOAT  Aantal  

NOAT 6 
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3.3. Personeel en terugblik  

Na de zomervakantie zijn we op 3 september van start gegaan. Alle kinderen en 

leerkrachten waren op school.  In ons schoolteam kreeg Elles Huisman vanaf november te 

maken met langdurige ziekte. Het duurde 2 weken totdat we Tamar Smit als vaste 

invalleerkracht kregen voor de groep. Duo collega’s op onze school en van de andere school 

waar ik verbonden aan ben, kwamen de groep begeleiden. U als ouder had begrip voor de 

situatie, al is het niet ideaal voor de kinderen. Tamar Smit kreeg de kleuters 4 dagen per 

week naast 1 dag met Alice Nanninga. Wat fijn voor de kinderen in onze jongste groepen en 

voor ons.  Verder was het een stabiel schooljaar waar de leerlingen werden begeleid door 

hun eigen leerkrachten. In maart hebben we te maken gehad met een griepperiode van een 

paar weken. De één na de andere leerkracht viel uit. Vervanging was er niet via bureau Slim, 

ook daar last van ziekte of men was al ingezet. Onze parttimers hebben veel ingevallen op 

onze school voor de collega’s die ziek waren. De leerlingen hielpen de leerkrachten goed 

mee. Met elkaar hebben we dit opgevangen en daar kijken we goed op terug. De 

leerkrachten laten weten dat ze genieten van hun samenwerking met elkaar en hun groep. 

Dit schooljaar waren er 5 groepen. De leerkrachten geven aan hoe ze zien dat de leerlingen 

betrokken zijn bij elkaar.  
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De ingrediënten van PBS (Positive Behavior Support) in ons onderwijsconcept versterken de 

ontwikkeling van onze leerlingen. Elkaar ontmoeten in het gesprek, het werk, het spel, in de 

viering. De leerkrachten genieten van de groep en zien er veel uitdaging in. In het 

basisonderwijs hebben we te maken met vele verschillende begeleidingsbehoeften van 

kinderen zowel op het gebied van leren, als omgaan met elkaar. De leerlingen gaven in 

december 2018 (tevredenheidsonderzoek) hun leerkracht in groep 5-8  het cijfer 9,5. De 

leerkracht ziet je en kent je en wil graag dat het goed met je gaat. De kinderen gaven de 

school totaal het cijfer 8,6 en dat is zeer goed! Nu ligt er de uitdaging om dit zo te houden. 

Het personeel geeft aan met plezier te werken op cbs Koning Willem-Alexander. We gaan er 

voor met elkaar! 
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 Korte omschrijving van de school 

-PBS school, sterk gericht op helder en positief pedagogisch klimaat 

-School met meer dan 15% leerling gewichten 

-Helder onderwijsstip: Boeiend en goed onderwijs en tussenresultaten en eindresultaten 

GROEN! 

-Overtuigd zijn dat onderwijs de kans is voor kinderen! 

-Snappet 1 e jaar, gericht op adaptieve afstemming op leerlingen 

-Sportieve school, soms een alle gaar aan activiteiten. Waarom? Alles voor het kind, ze 

moeten hier hard werken en dit past bij de populatie en het zittende team. Na hard werken 

ook plezier!   

Wat voor type leerkracht werkt er in het team op cbs koning W-A? 

Op de school staat een betrokken team 

-Onderwijs is de kans voor kinderen!  

-Dit onderwijs aan deze leerlingpopulatie vraagt om een growth mindset van medewerkers 

om in de leerzone te stappen 

-Jezelf de vraag durven stellen “Krijgen kinderen bij mij waar ze recht op hebben?” 

-Zicht op ontwikkeling en kunnen werken volgens HGW model 

-Willen verbinden aan een team, de kracht zit in de doorgaande lijn 

-Sterk en open in je schoenen staan richting ouders, externen en in verbinding met elkaar. 

-Je talent inzetten, wij zien de kracht van gedelegeerd leiderschap 

 

3.4. Opvallende zaken 

Terugblik 

In september 2018 gaat het schooljaar van start en we starten met een schoolontbijt. De 
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tafels worden neergezet door het team en kinderen. De OR heeft de boodschappen gedaan 

en gezellig eten we op het schoolplein. De zon schijnt en gezellig om elkaar weer te 

ontmoeten na een zomervakantie. Ouderbetrokkenheid begint concreet met het jaarlijks 

starten van het schooljaar met een gezamenlijk gesprek tussen leerkracht en ouders. Deze 

driehoek van kind, ouders en school vinden we als team op cbs koning W-A van groot 

belang. Bij sommige gesprekken in de hogere groepen zijn ook de kinderen zelf aanwezig 

met hun ouders. We spreken niet over kinderen, we spreken met kinderen. Zo’n interactief 

contactmoment aan het begin van het seizoen werpt z’n vruchten of voor het hele jaar. In de 

groepen wordt er gestart met het programma van de Gouden Weken. Ouders worden 

middels informatiebrieven meegenomen en geïnformeerd. Allerlei activiteiten worden 

georganiseerd, Kinderboekenweek, presentaties projecten, Sint Maarten, Sinterklaas, 

Kerstinstuif, de sportdagen, Paascup, voetbalwedstrijden, Paaslunch, Koningsspelen, PBS 

beloningen, het eigen gemaakte theaterstuk van groep 8 in samenwerking met de 

Wonderboom wordt opgevoerd in het Jongerencentrum in Uithuizen. De kleuters brachten 

een bezoek aan Doezoo in Leens. Groep 3-5 ging op schoolreis naar Duitsland Schloss 

Dankern (pretpark). Onze midden en bovenbouwgroep 6-8 beleeft een fantastisch kamp op 

Schiermonnikoog. VOok deden we dit schooljaar mee met Scoor een boek, muzieklessen 

van de muziekschool Hunsingo. We bezochten voorstellingen van de Theatertaart. We 

behaalden opnieuw het vignet van verkeersveilige school. We bezochten een paar keer de 

NSU. We hebben er zelfs met elkaar ontbeten en na de herfstvakantie 2019 gaan we daar 

naar school. Met elkaar hebben we genoten van de gezellige laatste feestelijke jaarafsluiting 

“De Meester en Juffedndag 2019” waarin we veel met elkaar onze verjaardag tegelijk 

hebben gevierd. In één woord FANTASTISCH.  

Trots zijn we op onze prachtige schoolbieb in het hart van de school. Ouders die met elkaar 

en het team hier vorm en inhoud aangaven. Goed Leesonderwijs, het is een speerpunt in 

ons onderwijs aan onze leerlingen. Bouw! voor leerlingen uit groep 2-4 om hen te helpen het 

technisch lezen onder de knie te krijgen en preventief te werken om leesproblemen zoveel 

mogelijk te voorkomen. Er werd 4 dagen volgens rooster gelezen, altijd trouw. Dank aan 

ouders om dit als tutor te doen. Bijzonder waardevol voor de leerling die die begeleiding 

heeft ontvangen. Bouw! is wetenschappelijk onderzocht en het werkt! Wij zien dat ook als 

team. Met de Ouderraad, leerlingenraad, het team, kinderen en ouders om de krachtige 

driehoek kind, school en ouders te laten zien. 

We zijn een kleine van nu rond de 100 leerlingen met de jaarlijkse instrooom die daarbij 

komt. Een school als de onze, ontvangt van ouders veel ondersteuning bij activiteiten. We 
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kijken daar fijn met elkaar op terug. Dank voor uw inzet en positieve betrokkenheid! 

 

3.4. Omgevingsfactoren 

Veiligheid in en om de school blijft altijd een aandachtspunt. In het kader van die veiligheid is 

er het afgelopen schooljaar een ontruimingsoefening  (november 2018) geweest o.l.v. BHV-

ers Anja Meems, Greetje Doornbos, Elles Huisman, Stephan Loonstra, Mathilde Lievers. Dit 

jaar hebben ze allen hun verplichte herhalingstrainingen gehad. Aankomende jaren zullen 

deze oefeningen ook weer vast op het programma staan. Leerlingen hebben in het kader 

van verkeersveiligheid lessen gekregen in “dode hoek” een voorlichting met een vrachtauto, 

“Remweg”, “fietslessen” etc. het verkeersexamen theorie en praktijk is afgenomen, veilig 

omgaan met Landbouwverkeer.  Onze verkeersouder Nico heeft zich dit schooljaar ingezet 

voor een verkeersveilige situatie op de NSU. Het is altijd schipperen tussen wensen van 

scholen en mogelijkheden van de gemeente. We willen allemaal een verkeersveilige setting 

voor onze kinderen. Veel heeft eerlijk gezegd te maken met ons eigen gedrag. 
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Versterken en Borgen. 

 

Onderbouw en Bovenbouw  besprekingen 

3 x per schooljaar 

Doel: afstemming in doorgaande lijnen Rekenen Vermenigvuldigen en Automatiseren 

Meetmoment: Cito toetsen M en E Rekenen van de leergroep 

Vermenigvuldigen en Automatiseren 

Voor de herfstvakantie ligt er een doorgaande lijn rond het aanleren van Tafels op onze school. De leerlingen kunnen gericht tafeldiploma’s halen en 

hebben helder aan welke criteria ze moeten voldoen om het diploma te halen. 

Tafels zijn van grote waarde bij het vlot kunnen rekenen en het vergroten van inzicht. 

 

Schattend rekenen en Meten/Meetkunde zullen dit schooljaar ook in worden gepland (groep 1-8) om met elkaar de doorgaande lijnen goed te blijven 

afstemmen. 

 

Onze sterke rekenaars werken met materialen uit de Levelkist en materialen van Stenvert. Dit staat op hun weektaak. 

Naast de zelfstandige taken op Snappet 3.0 zullen ze ook hieraan werken. 

-Doelen specificeren voor de sterke rekenaars (plusdoelen formuleren)  

 

Doorlopende leerlijnen 

Een leerlijn is eigenlijk niets anders dan de volgorde waarin leerstof is verdeeld over alle leerjaren. Het is belangrijk dat de leerling in zijn leerproces zo 

min mogelijk overlap, breuken of gaten ervaart. Van een doorgaande leerlijn wordt gesproken als de leerstof en het onderwijsresultaat van verschillende 

schooltypen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs en vervolgonderwijs) naadloos op elkaar aansluiten. 

  

Zie jaarschema vergaderingen 

Dit onderdeel is helemaal uitgewerkt en afspraken zijn gemaakt 

Zie vergaderingen en afspraken 2018-2019 en bij mapje Domein Rekenen 
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Teamtraining in schooljaar 2018-2019 o.l.v. extern deskundige Anje de Vries  
- Coöperatief leren van leerlingen en schoolteam 
Gevolgd en proces wordt gemonitord via lesbezoeken en bord Stichting L.K. 
Afspraak minimaal 1 werkvorm per dag. 

Doel: 

-Het schoolteam heeft kennis en inzicht in de achtergrond van Coöperatief leren. 

-Het schoolteam heeft een leerlijn rond coöperatief leren gemaakt en past coöperatief leren toe in de groep. 

-Coöperatief leren wordt structureel aangeleerd aan de leerlingen 

 

 

Onderbouwing Coöperatief Leren 

Positieve wederzijdse afhankelijkheid bereik je niet door als leerkracht de kinderen een gezamenlijk product laten maken. Hierbij trekt meestal 1 iemand 

de kar en de rest lift erop mee. De namen staan er wel allemaal op, maar niet iedereen is er bij betrokken geweest. 

Positieve wederzijdse afhankelijkheid bereik je wel door bijvoorbeeld aan te geven: Zorg er met elkaar voor dat ieder groepslid weet…., kan… De 

kinderen werken hierdoor met elkaar samen om ervoor te zorgen dat iedereen het werk goed maakt of leert. 

Je kunt als leerkracht ook positieve wederzijdse afhankelijkheid bereiken door elk groepslid verantwoordelijk te maken voor een deel van het geheel. Elk 

deel wordt aan het einde samengevoegd tot een geheel. Op deze manier heeft iedereen zijn steentje bijgedragen. 

Individuele verantwoordelijkheid 

Directe simultane interactie 

Samenwerkingsvaardigheden 

 

Een aantal samenwerkingsvaardigheden 

 Elkaars naam gebruiken (basisvaardigheid) 

 Eigen inbreng durven hebben (basisvaardigheid) 

 Luisteren naar elkaar (basisvaardigheid) 
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 Om de beurt praten (basisvaardigheid) 

 Vragen stellen aan elkaar (voortgezette vaardigheid) 

 Met elk groepslid samenwerken (voortgezette vaardigheid) 

 Elkaar hulp aanbieden (voortgezette vaardigheid) 

 Het werk plannen (voortgezette vaardigheid) 

 Verschil van mening accepteren (gevorderde vaardigheid) 

 Met elkaar problemen oplossen (gevorderde vaardigheid) 

 Ideeën verder uitbouwen (gevorderde vaardigheid) 

 
 

Eilanden groepen (begeleid, semibegeleid, vrij) 

Werkeilanden 

Doel: 

De kinderen werken zelfstandig aan hun opdracht. De kinderen verwerken hun instructie gedifferentieerd zelfstandig. 

De kinderen vergroten hun eigenaarschap.  

De kinderen weten wat er op de verschillende werkplekken van hen verwacht wordt. Ze werken er zelfstandig volgens de regels die op de kaart staan. 

De kinderen krijgen de kaarten in een corresponderende kleur van het eiland. Ze weten naar welk eiland ze moeten.  

De kinderen kunnen zelf bij de materialen die ze nodig hebben. 

De eilanden bevinden  in de klas (bij de leerkracht) en in de extra tussenruimte in het andere tussenlokaal dat bereikbaar is door de glazendeur. 

 

Het schoolteam heeft: 

- heldere afspraken in een document vastgelegd 

- PBS lessen gemaakt om dit aan te leren bij de leerlingen 
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PBS les is er voor gemaakt en tijdens PBS uur wordt dit geëvalueerd. 

Loopt ruim voldoende. 

Eigenaarschap en keuzes van leerlingen, executieve functies? 

Dit is een proces bij leerlingen en bij leerkrachten wordt verder vorm gegeven in het schooljaarplan 

PBS 

Schoolwide PBS is een geïntegreerde, schoolbrede en preventieve aanpak, gericht op alle leerlingen. Doel van de methodiek is om een veilig en positief 

schoolklimaat te creëren dat alle leerlingen in staat stelt om optimaal te profiteren van het geboden onderwijs. 

 

Doel: januari 2019 

De school heeft het handboek voor PBS klaar en geeft zich op voor de certificering om officieel een PBS school te zijn. 

Het 31/2 jarig traject wordt dan afgesloten en de school zal jaarlijks worden “gekeurd”. 

Alles is afgerond. 

PBS coördinator, PBS specialist en team gaat er voor en alles is op de rit. 

Certificering is voor de zomervakantie 2019 aangevraagd en we wachten tot we worden ingepland. 

 

ICT 

3 D-Printer 

De school wordt deels gesponsord door Economic Board Groningen en schaft een 3 D Printer aan. 

Leerlingen (groep 5-8)  hebben in januari –april 2018 een eigen 3-D Printer ter waarde van 3000,00 gebouwd 

 

Doelen ICT schooljaar 2018 – 2019 

- De kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen in juni 2019 3d ontwerpen maken in het programma Tinkercad. 

- De kinderen van groep 6 t/m 8 weten in juni 2019 goed hoe ze een ontwerp moeten maken en uitprinten met de 3d printer. 

- Groep 8 heeft meegedaan aan jong ondernemen in juni 2019. Hierbij moeten ze met fictief startkapitaal grondstoffen kopen, waarmee ze 

eindproducten maken. Die verkopen ze op een afsluitende verkoopdag. 
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- In juni 2019 heeft Iturnit ons begeleid met het traject digitale geletterdheid.  Kinderen en leerkrachten leren hierbij de volgende onderdelen:  

- De school schrijft een heldere leerlijn voor de groepen om deze vaardigheden aan te leren. Kartrekker Stephan Loonstra 

ICT-basisvaardigheden. Kennis en vaardigheden die nodig zijn om computers en netwerken te begrijpen en bedienen. Werken in word, maken 

van een Powerpoint etc. 

Informatievaardigheden. Vaardigheden die helpen bij het zoeken, vinden, beoordelen en verwerken van online informatie. 

Computational thinking. Het zelf kunnen aansturen van computers en computergestuurde apparaten. 

Mediawijsheid. Bewust, kritisch en actief bezig zijn met alle beschikbare media. 

Coördinator: Stephan Loonstra 

Presentatie 3 D printer is geweest 

Starten met Itrunit nu basicly. Visietraject bijeenkomst in maart en voor de zomervakantie is geweest. 

Plan van aanpak voor 2 jaar is reeds opgesteld. De school heeft zich tot doel gesteld om een leerlijn digitale geletterheid groep 1-8 zichtbaar in de 

school te hebben. 

 

Snappet 3.0 

Digitale verwerking 

Snappet 3.0 (Totaal pakket en werken met grote tablet per leerling vanaf groep 4-8) 

Doel: In augustus 2018 hebben alle leerkracht Snappet 3.0 basistraining gevolgd. 

Doel: Snappet 3.0 wordt ingezet voor verwerking van Rekenen, Taal, Spelling (deels) , deels automatiseren. 

Doel: Leerkrachten analyseren en monitoren dagelijks de voortgang van de leerling en de leerkrachten plannen “rode groep leerlingen” in voor extra 

instructiemoment. In de rode groep, zitten de leerlingen die extra instructie en begeleiding nodig hebben. 

Doel: Schoolteam volgt werkwijze 3 van Snappet 

(Leerlingen werken aan één hoofddoel en gaan daarna adaptief werken aan hun eigen leerdoelen) 

Coördinator: ICT-er Stephan Loonstra 

Coaching leerkrachten: Petra Navest 
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Onderwijs/Procesbewaking: Mathilde Lievers 

 

Het complete team heeft wel 10 scholingen gehad. Webinars van Snappet. 

Kennis wordt up to date gehouden en eind september vindt er weer een scholing plaats. 

Het team wil optimaal gebruik maken van dit instrument. 

Taalbeleidsplan (Afspraken) 

Nieuwe Taalmethode Taalactief voor groep 4-8 

Per september stapt groep 4-8 over op een nieuwe Taalmethode voor Taal, Spelling en Woordenschat. 

Deze implementatie zullen we dit schooljaar volgen en met elkaar afstemmen in besprekingen die dit schooljaar zijn gepland. 

Doel: implementatie nieuwe Taalmethode voor groep 4-8 

 

- Evalueren doorgaande lijn Spellingsonderwijs 

- Evalueren doorgaande lijn Leesonderwijs. 

Coördinator Taalonderwijs: Petra Navest 

Contactpersoon Bibliotheek ouders 

Spelling loopt goed! 

Werkwoordspelling groep 7/8 loopt conform verwachtingen. 

Evaluatie momenten zijn op marge dagen geweest. 

Petra is de taal coördinator en verzorgt input 

Schrijfonderwijs afspraken over gemaakt en gemonitord. Handschrift verbetering in groep 3-8 

De aanpak is ook naar ouders/verzorger gecommuniceerd. 

Notitie gemaakt wie wanneer Blokschrift mag. 

De school is blij met de actieve biebouders. Het leesonderwijs staat daardoor sterk binnen de school. 

Kinderen geven in tevredenheidsonderzoek aan dat ze thuis niet altijd een leesboek pakken om te lezen. 

Het schoolrapport is aangepast. Door de nieuwe methode Taal, moeten een aantal zaken op het rapport een andere benaming krijgen. 
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Begrijpend lezen is een dalende trend zichtbaar van 0,5 niveauwaarde. De scores zijn schoolbreed op voldoende niveau. Begrijpend lezen is een 

belangrijke vaardigheid voor de verdere ontwikkeling van kinderen.  

In februari 2019 is dit besproken met het team. De hele school maakt nu de nieuwste versie 3.0 van Cito. 

Woordenschat, kennis van de wereld, strategieën, aanpak, bewust aandacht geven. 

Wat opvalt is dat leerlingen tegen lange teksten aanhikken en niet altijd nauwkeurig lezen. Ze beantwoorden vragen op basis van eigen kennis i.p.v. 

teruglezen in de tekst. Hierin gericht begeleiden en focus is belangrijk. 

Is Close reading een interventie? Strepen en tekentjes plaatsen in de tekst, aandachtig lezen. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat dit een gerichte 

interventie kan zijn. Gezien ontwikkelingsplannen voor 2019-2020 en de verhuizing willen we hier schoolbreed in 2020-2021 mee scholing volgen. Dit is 

weggezet in het scholingsplan 2019-2021 

Kunstzinnige oriëntatie 

Accent: Muziekonderwijs 

De school heeft de methode 1,2,3 Zing! voor groep 1-8 en de daarbij horende muziek en ritme instrumenten. 

Doel: 1x per week of 1x per 2 weken wordt er gericht muziekles gegeven aan de groep. De implementatie van de methode monitoren we dit schooljaar 

Accent: Beelden en verbeelden 

Dit schooljaar zal een kunstenares ons begeleiden om het schoolplein van kinderkunst te voorzien. We willen de hekken “wegwerken” met kunst 

gemaakt door kinderen. We willen daarnaast het plein aanpakken om beweging en spel te stimuleren. 

Wordt gemonitord 

Kunstenares heeft met alle kinderen kunstwerken gemaakt. Deze zouden een plek krijgen op de huidige locatie. Nu komt de NSU er toch. 

Optie welke nu wordt onderzocht, is een kunstwerk in de eigen school op de nieuwe locatie. 

Kunstenares gaat na de zomervakantie 2019 dit bekijken en komt met een voorstel. 

Passend Onderwijs 

Sommige leerlingen hebben op onze school een arrangement vanuit Passend Onderwijs 

Doel: Leerlingen werken met een eigen leerlijn aan hun eigen leerdoelen. 

De didactiek en begeleiding van de leerling wordt op maat geboden. 

Zichtbaar: Abstracte benadering en Praktijkgerichte benadering ( Inhoudsmaten, ook mee oefenen door te koken of te bakken met ondersteuner.  

Geleerde koppelen aan praktijk.) 

IB/Leerkracht/Leerkracht ondersteuner hebben hier gericht vorm en inhoud aangegeven. 

Leerlingen geven aan dat ze leren weer fijn vinden en voelen zich gezien. 
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Vaardigheidsgroei passend bij leerling en hun ontwikkeling loopt mooi in de pas.  
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4. Evaluatie beleidsvoornemens 

 

Bouw! interventieprogramma ter voorkoming van leesproblemen 

Bouw! is het unieke interventieprogramma waarmee u 

leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 

voorkomt. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer 

wijst de weg.  Ouders, grootouders, oudere leerlingen of 

vrijwilligers fungeren als tutor. 

Hoe helpt het? 

Bouw! bestaat uit meer dan vijfhonderd online lessen voor 

het aanleren, inoefenen, herhalen en toepassen van de 

leerstof, voorzien van heldere instructies voor de tutor. Wetenschappers van de UvA hebben 

aangetoond dat de combinatie van gestructureerde computeroefeningen met gerichte 

ondersteuning van de tutor, zeer effectief is. 

Hoe werkt het? 

Bouw! is onafhankelijk naast bestaande methodes te gebruiken. De online 

oefeningen passen zich aan het tempo van de leerling aan. Toetsen en rapportages maken 

de vooruitgang zichtbaar. Met Bouw! voorkomt u onnodige doorverwijzing naar de zorg. 

Bouw! is de hoeksteen van passend leesonderwijs aan jonge kinderen die worstelen met 

letterkennis, klankbewustzijn en aanvankelijk lezen. 

In twee 'randomized controlled trial' studies (de ene beginnend halverwege groep 2, de 

andere startend in groep 3) is nagegaan of Bouw! problemen met lezen en spellen helpt 

voorkomen bij leerlingen die bij voorbaat al risico lopen. Gebleken is dat leerlingen die het 

programma volgden een significant betere leesontwikkeling doormaakten dan de 

controlegroep. Ook werd de diagnose dyslexie veel minder vaak gesteld. Daarnaast was het 

zelfvertrouwen van de leerlingen toegenomen. Dit onderzoek werd door wetenschappers van 

de UvA uitgevoerd met subsidie van het ministerie van OCW. 

Beter voorkomen dan genezen. Hoe eerder hoe beter! Bouw heeft 

een  wetenschappelijke achtergrond. 

Masterplan Dyslexie: Bouw! voldoet aan zorgniveau 3 

"Bouw! is een gestandaardiseerd programma dat vroegtijdig en langdurig kan worden 

ingezet op niveau 3. Er worden (deel)toetsen afgenomen waarmee nagegaan kan worden 

wat een leerling beheerst. We adviseren om deze tussentoetsen onder supervisie van de 

leerkracht of de intern begeleider te laten afnemen: zij blijven immers verantwoordelijk voor 

de beginnende leesontwikkeling van de leerlingen in de klas. Als een leerling ondanks 

intensief werken met Bouw! geen of nauwelijks vooruitgang laat zien bij tussentijdse 

observaties en hoofdmetingen, is het op basis van de digitaal opgeslagen gegevens 
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aantoonbaar dat de school heeft voldaan aan zijn zorgplicht op niveau 3 en kan de leerling 

worden aangemeld voor de vergoedingsregeling dyslexie." 

 

CBS Koning W-A heeft een leerkracht Willeke Brontsema. Zij is gecertificeerd Bouw 

coördinator en IB-er Greetje Doornbos. Deze teamleden hebben beiden een scholing rond 

Bouw! gevolgd. Het team is daarin door hen meegenomen. In samenwerking met ouders en 

derden die graag leerlingen verder willen helpen. Zij hebben  zich verbonden om tutor te zijn 

voor het programma Bouw! 

 

Schoolbibliotheek op cbs Koning Willem-Alexander 

Kunst van Lezen  

Eigen schoolbibliotheek 

Als je onze school binnenkomt  via het schoolplein dan staan in het hart van de school 

allemaal prachtige leesboeken. De school is trots op deze collectie en investeert daar 

jaarlijks geld in. Jaarlijks wordt er een sponsorloop gehouden en een deel van de opbrengst 

gaat naar uitbreiding van het boekenbestand. 

Leerlingen worden ook meegenomen in de keuze van dit bestand. 

 

Opzet en beheer van de schoolbibliotheek is in handen van vrijwilligers 

Onze vrijwilligers zijn ouders. Zij coördineren de bibliotheek, stimuleren en begeleiden onze 

leerlingen bij het maken van boekkeuzes. Onze school scoort voldoende op begrijpend 

lezen. Vanaf groep 1 staat het lezen centraal. Goed kunnen lezen en begrijpen wat je leest, 

dat is de kans op schoolsucces en plezier in leren. Het is fijn als je begrijpt wat er staat en 

wat er van je wordt verwacht. Voor onze school zijn de vrijwilligers van onze 

schoolbibliotheek kostbaar. 

 

De schoolbibliotheek is de motor van de leesbevordering: leesbeleving en leesinteresse. 

Zonder goede boekencollecties ontbreekt de stimulans om te gaan lezen. De 

schoolbibliotheek bestaat uit verschillende collecties. Zo zijn er ook boeken voor leerlingen 

met dyslexie en deze hebben een groter lettertype. Sommige deelcollecties zijn centraal 

geplaatst, andere bevinden zich in een klas.  

 

 

Teamscholing 2018-2019 

 

Scholing gevolgd door het team 

Het team volgde in schooljaar 2018-2019 diverse trainingen. 

Coöperatief leren o.l.v. Anje de Vries 

Inspiratie dag Toekomst gericht Onderwijs VCPO N-G 



Schooljaarverslag CBS Koning Willem-Alexander Uithuizen 22 

VCPO NOORD - GRONINGEN 

10 Snappet Webinars o.l.v. Snappet consultant 

Lezing: Leerlingen met een stoornis in het Autistisch Spectrum o.l.v. orthopedagoog Accare 

Basicly en visie voor cbs Koning W-A digitale geletterheid (2 bijeenkomsten) 

 

Elk teamlid is verplicht om de individuele scholing te verantwoorden. Elk teamlid moet een 

verplicht aantal uren (vastgelegd in de CAO) passend bij de werktijdsfactoor volgen om actief 

te werken aan de professionele ontwikkeling. In september 2018 startte ook de VCPO 

academie met een nieuwe reeks workshops. Op veelal dinsdagavond (1x in de maand) 

kunnen personeelsleden scholing volgen. Alle teamleden hebben sommige avonden 

bezocht. 

Greetje Doornbos gaat haar Master En in september 2019 afronden. 

Mathilde Lievers volgde dit schooljaar bij AVS Interim Management afgerond en haar studie 

auditor in Education heeft ze in juni 2019 afgerond. 

 

Bedrijfshulpverlening 

Anja Meema, Elles Huisman, Stephan Loonstra, Greetje Doornbos  en Mathilde Lievers zijn 

opgeleide BHV-ers binnen onze school. Elke schooldag is er een BHV-er op school. Elk jaar 

vindt er een herhalingscursus plaats en worden ontruimingsoefeningen op school gehouden.  

 

Vervolg Beleidsvoornemens 

SCHOOLJAARPLAN 2019-2021, deze kunt u vinden op onze website bij documenten 

 

5. Bevindingen inspectie 

 

Beoordeling:  

Basisarrangement 

 

6. Leerlingen 

 

6.1 Teldatum  

1 oktober telling 2018. De school telde op 1 oktober 2018 96 leerlingen. 
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Opbrengsten groepsgemiddelden 

 

Leeswijzer: 

De opbrengsten zijn gemiddelden van de groepen. Hierin worden nagenoeg alle 

leerlingen meegenomen. Hebben leerlingen vastgestelde dyslexie, dyscalculie of ? , zij 

worden meegenomen in het groepsgemiddelde. 

In kader van AVG kunnen wij niet onze opmerkingen publiceren 

 

 

 

 

 

                                   Opbrengstrapportage 

VCPO Noord – Groningen  2018-2019 

 

 

School: CBS Koning Willem Alexander 

 

Datum:   4 februari 2019 en 24 juni 2019  

Normgroep*: B (leerlinggewicht: 

15.6%)  

 

Eigen streefdoel: 70% I, II en III- 

scores.  

 

* A =<15% gewogen leerlingen  /  B= ≥ 15% gewogen leerlingen 

Opbrengsten 

Taal voor Kleuters Rekenen voor Kleuters 

 Aantal 

lln 

Gem. 

v.scor

e 

Norm 

VCPO 

Eige

n 

nor

m 

% 

AB 

% 

DE 

Aantal 

lln 

Gem. 

v.scor

e 

Norm 

VCP

O  

Eige

n 

nor

m 

%AB % DE 

M1   49 

BIII 

     66 

BIII 

   

E1   9 68,4 56 

BIII 

100

% 

88,9

% 

0% 9 77,2 70 

BIII 

88,9

% 

66,7

% 

11,1% 

M2 9 61,7 62 

BIII 

66,7

% 

11,1

% 

11,1

% 

9 74,7 81 

BIII 

33,3

% 

11,1

% 

55,5% 

E2  9 73,6 67 100 100 0% 9 87,3 88 77,8 33,3 0% 
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BIII % % BIII % % 

Opmerkingen:  

 

 

LOVS DMT / CITO DMT 2018  

 Aa

nta

l lln 

1+2+3 

Gem. 

v.score  

Norm  
VCPO 
nw 2018 

hoogste 

CIII 

Eige

n 

nor

m 

% A 

B 

% D E Opmerkingen: 

In kader van AVG worden 

opmerkingen niet gedeeld. 

Deze zijn makkelijk terug te 

leiden naar specifieke 

leerling. 

M3* 13 14,8 14  76,9

% 

46,2

% 

23,1  

E3 12 31 23 83,3

% 

75% 8,3%  

M4 10 46 44 70% 40% 10%  

E4 11 58,7 48  90,9

% 

81,8

% 

0%  

M5 17 73,1 63 82,4

% 

70,6

% 

5,9%  

E5 18 77,7 68 77,8

% 

72,2

% 

5,6%  

M6 11 79,8 77 72,7

% 

54,5

% 

18,2%  

E6 12 

11 

80,4 

82,2 

82 58,3

% 

63,6

% 

50% 

54,5

% 

25% 

18,2% 

  

M7 15 102,9 89 93,3

% 

73,3 6,7%  

E7 15 

13 

108,9 

109,8 

93 93,3

% 

73,3

% 

6,7%  

M8 15 115,5 98 86,7

% 

80% 6,7%  

* M3 alleen kaart 1 en 2 
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A =<15% gewogen leerlingen  /  B= ≥ 15% gewogen leerlingen 

CITO Rekenen & Wiskunde 3.0 

moment Aantal 

lln 

Gem. 

v.score 

Norm 

VCPO 

vanaf gr 6 

A=laagste 

CIII 

B=laagste 

CIV 

Eigen 

norm 

% A B  % D E  Opmerkingen 

In kader van AVG worden 

opmerkingen niet gedeeld. 

Deze zijn makkelijk terug te 

leiden naar specifieke leerling. 

M3 3.0 13 114,8 A 114 CIII 

B 101 CIV 

76,9% 38,5% 23,1%  

E3 3.0 12 135,3 A 138 CIII 

B 126 CIV 

58,3% 50% 33,3%  

M4 3.0 10 172,4 A 161 CIII 

B 151 CIV 

80% 30% 20%  

E4 3.0 11 196,5 A 180 CIII 

B 169 CIV 

90,9% 63,6% 9,1%  

M5 3.0 17 212,9 A 201 CIII 

B 193 CIV 

70,6% 52,9% 17,6  

E5 3.0 18 221,2 A 212 CIII 

B 206 CIV 

72,2% 61,1% 16,7%  

M6 3.0 11 

9 

213,7 

229,1 

A 222 CIII 

B 212 CIV 

45,5% 27,3% 

 

36,4% 

18,2% 

 

E6 3.0 12 

11 

9 

224,3 

225,3 

240,8 

A 234 CIII 

B 224 CIV 

41,7% 

45,5% 

55,6% 

41,7% 

45,5% 

55,6% 

41,7% 

36,4% 

22,2% 

 

M7 3.0 15 249,6 A 247 CIII 

B 236 CIV 

66,7% 53,3% 33,3%  

E7 3.0 15 

13 

 

248,8 

A 255 CIII 

B 245 CIV 

    

M8 3.0 

 

15 270,1 A 269 CIII 

B 258 CIV 

86,7% 60% 20%  
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CITO Begrijpend Lezen 3.0 

momen

t 

Aantal 

lln 

Gem. 

v.score  

Norm 

VCPO 

(vanaf gr 6 

A=laagste 

CIII 

B=laagste 

CIV) 

Eige

n 

nor

m 

% 

AB 

% D 

E 

Opmerkingen 

In kader van AVG worden 

opmerkingen niet gedeeld. 

Deze zijn makkelijk terug te leiden 

naar specifieke leerling. 

E3 3.0 12 127,7  66,7

% 

66,7

% 

16,7

% 

 

M4 3.0   10 149,2 A 131CIII 

B 124CIV  

70% 60% 20%  

E4 3.0 11 156,5 A 137CIII 

B 130CIV  

100

% 

81,8

% 

0%  

M5 3.0 

 

17 158,6 A 151CIII 

B 138CIV 

58,8

% 

41,2

% 

17,6

% 

 

E5 3.0 18 156,7 A 154 CIII 

B 144 CIV 

44,4

% 

33,3

% 

38,9

% 

 

M6 3.0 11 

9 

171 

176,2 

A 168 CIII 

B 158 CIV 

63,3

% 

27,3

% 

18,2

% 

9,1% 

. 

E6 3.0  12 

11 

9 

172,3 

173,6 

185,4 

A 173 CIII 

B 164 CIV  

50% 

54,5

% 

66,7

% 

50% 

54,5

% 

66,7

% 

33,3

% 

36,4

% 

22,2

% 

 

M7 3.0 15 191,5 A 186 CIII 

B 176 CIV 

60% 26,7

% 

20%  

E7 3.0 15 

13 

 A 190 CIII 

B 180 CIV 

    

M8 3.0 

 

15 204 A 200 CIII 

B 188 CIV 

73,3

% 

33,3

% 

20%  
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CITO Spelling 3.0 

moment Aantal 

lln 

Gem. 

v.score  

Norm 

VCPO 

Eigen 

norm 

% A B  % D E Opmerkingen 

 

M3 3.0 13 152,5 149 CIII 84,6% 23,1% 15,4%  

E3 3.0 12 204,8 195 CIII 66,7% 58,3% 16,7%  

M4 3.0 10 272 236 CIII 80% 70% 0%  

E4 3.0 11 283,8 260 CIII 90,9% 72,7% 9,1%  

M5 3.0 17 326,9 292 CIII 94,1% 64,7% 5,9%  

E5 3.0 18 350,2 305 CIII 88,9% 77,8% 11,1%  

M6 3.0 11 

9 

315,1 

329,8 

311 CIII 63,3% 54,5% 36,4% 

18,2 

 

E6 3.0 12 

11 

9 

321,3 

321,1 

338,9 

326 CIII 58,3% 

63,6% 

77,8% 

 

50% 

54,5% 

66,7% 

33,3% 

36,4% 

22,2% 

 

M7 3.0 15 357,4 342 CIII 60% 60% 20%  

E7 3.0 15 

13 

357,2 

358,6 

351 CIII 53,3% 

53,8% 

40% 

38,7% 

26,7% 

23,1% 

 

M8 3.0 15 398,9 362 CIII 86,7% 73,3% 13,3%  
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1.2  Aanvullend wanneer >20% van de leerlingenpopulatie taalzwak is. 

 

 Deze toets wordt 1 keer in het jaar afgenomen. De school maakt een keuze voor 

de M- of E toets.  

 

 

CITO woordenschat 3.0 

moment Aantal 

lln 

Gem.  

v.score 

Norm  

VCPO 

Eigen  

norm 

% A B % D E Opmerkingen 

In kader van AVG worden 

opmerkingen niet gedeeld. 

Deze zijn makkelijk terug te leiden 

naar specifieke leerling. 

M3 13 459,3 456 CIII 84,6% 30,8% 15,4%  

M4 10 489,4 470 CIII 70% 70% 30%  

M5 17 489 485 CIII 52,9% 47,1% 23,5%  

M6 11  504 CIII     

M7 15 527,7 523 CIII 60% 33,3% 26,7%  

M8 15 549,2 537 CIII 66,7% 53,3% 13,3%  

Conclusies: 

Groep 2: De eigen leerkracht is ziek geworden. De hele groep heeft lager gescoord op 

Rekenen voor Kleuters. Interventie wordt ingezet: meer instructiemomenten in de kleine 

kring. Collegiale consultatie is  mogelijk gemaakt door middel van co-teaching. Plan van 

aanpak is uitgevoerd en gemonitord. 

Algemene conclusie: 

Ondanks ons hoge percentage leerlinggewicht behalen we nog ‘groene’ scores. Wel zien 

we dat we risico lopen door te lage percentages AB-scores en veel C IV –scores.  Met name 

bij begrijpend lezen zijn we over de hele linie een halve punt gezakt. Wij meten onze 

scores in I-V. Volgende keer gaan we de rapportage aanpassen aan deze standaard. 

We moeten ons realiseren dat we wel veel IV- scorende leerlingen hebben. 

NB:  

Interventie: gericht instructie geven aan de midden- en goed presterende leerlingen. Bij hen 

is mogelijkheid tot groei. Schoolbreed wordt hier aandacht aan besteed 

Interventie: voor IV en V- scorende leerlingen wordt een notitie in Parnassys gemaakt met 

Cito Doelen Leerling. Op deze manier monitoren we deze leerlingen, die niet altijd per se 

noodzakelijke een handelingsplan hebben.  

Woordenschat 3.0 is afgenomen. Deze is nog niet door iedereen ingevoerd in Parnassys, 
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omdat dat eerst niet kon. Deze scores worden door IB toegevoegd.  

De leerkrachten maken groepsanalyses en individuele analyses. Ze reflecteren op hun 

eigen handelen en hun aanbod in de groep. Wat is sterk en wat moet versterkt worden. 

 

De leerkrachten bespreken de leerlingen en het onderwijs vier keer per schooljaar met de 
IB. Bij twee van deze momenten (na de midden- en eindtoetsen) is de directie bij de 
groepsbespreking aanwezig. De groepsbesprekingen worden gevoerd aan de hand van een 
agenda en geleid door de IB.  Tijdens de groepsbesprekingen komen aan de orde: de 
ontwikkeling cognitief en sociaal emotioneel functioneren van de groep als geheel (en het 
leerkrachtgedrag) en de ontwikkeling van individuele leerlingen. Met betrekking tot de 
individuele leerlingen wordt besproken waar de ontwikkeling (waarom) stagneert en wat de 
interventies (kunnen) zijn om de achterstand te verhelpen. Zie verder de zorgrouting van de 
school. Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. 
Tussentijds meten we de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. 
De resultaten worden ingevoerd in ParnasSys. De toetsen worden afgenomen conform de 
opgestelde agenda en de Cito-voorschriften (aangevuld met schoolvoorschriften). 
Na de afname van de midden- en eindtoetsen maken de directie en IB trendanalyses van de 
opbrengsten. De leerkrachten maken in ParnasSys groeps- en leerlinganalyses. Deze 
analyses worden besproken met het team. Schoolbreed zijn we verantwoordelijk voor de 
opbrengsten van onze leerlingen. Alle ouders worden op de rapportavonden geïnformeerd 
over de toetsresultaten van hun kind en zijn of haar verdere ontwikkeling. In leerjaar 8 doen 
in principe alle leerlingen  mee aan de eindtoets. Ouders krijgen in dat jaar ook een VO 
advies voor hun kind. We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na m.b.t. met name 
Taal, Rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We achten het van belang dat de 
leerlingen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot 
passend (en succesvol) vervolgonderwijs. Op onze school werken we resultaatgericht: we 
beschikken over normen voor de eindtoets, de tussentoetsen en de sociale resultaten. 
Jaarlijks ontwerpen we een overzicht van normen en toets uitslagen). Op basis van een 
analyse stellen we interventies vast. Daarnaast beschikken we over een overzicht met 
andere kengetallen. Om de ononderbroken ontwikkeling te waarborgen hanteren we 
normen voor verlengen (12%), zittenblijven (3%) en schoolloopbaan (5%). Als de normen 
overschreden worden, stellen we vast hoe dit komt en stellen we in dien nodig interventies 
vast. 
 
Interne Begeleiding (IB)  
De term Intern Begeleider is in de stukken hierboven al een paar keer gevallen. U begrijpt 
dat de Intern Begeleider een belangrijke coördinerende rol heeft. Op CBS Koning Willem-
Alexander worden alle zaken rond de leerlingenzorg gecoördineerd door de Intern 
Begeleider, afgekort IB.  Binnen VCPO N-G hebben we een bovenschools ondersteunings 
team (BOOT), bestaande uit orthopedagogen, psychologen en ambulant begeleiders. Met 
name wanneer er sprake is van leer- of gedragsmoeilijkheden bij leerlingen kan de school 
de hulp van deze externe experts inroepen. Wanneer hiervan sprake is ten aanzien van uw 
kind, wordt er uitvoerig met u als ouders overlegd.  
 
 



Schooljaarverslag CBS Koning Willem-Alexander Uithuizen 30 

VCPO NOORD - GRONINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schooljaarverslag CBS Koning Willem-Alexander Uithuizen 31 

VCPO NOORD - GRONINGEN 

 

Schoolresultaten  Eindtoets  en IEP 

 
Cito eindtoets afgelopen 3 jaar 
2019 
Op 16 en 17 april hebben onze leerlingen meegedaan aan de (verplichte) eindtoets voor het 
basisonderwijs. Basisscholen in Nederland konden kiezen uit één van de drie goedgekeurde 
eindtoetsen. Er hebben 6.858 leerlingen I.E.P. landelijk gemaakt. 
Onze school heeft gekozen voor de toets I.E.P. van het bureau ICE.  
Onze school heeft alle verplichte referentieniveaus gehaald en daarbij nog beter gescoord. 
Het puntensysteem volgens I.E.P  50-100 punten. 50 punten kan een leerling minimaal halen 
en 100 punten is het maximum. 
Onze school heeft 84 punten gescoord. Het landelijk gemiddelde is 81 punten. Onze school 
heeft 15 % weging. Onze school heeft  boven de bovengrens van de Onderwijsinspectie 
gescoord. Dit betekent dat de score goed is. Aan de verplichte eindtoets hebben 16 
leerlingen meegedaan. 
 
 
2018 
Op 17 en 18 april hebben onze leerlingen meegedaan aan de (verplichte) eindtoets voor het 
basisonderwijs. Basisscholen in Nederland konden kiezen uit één van de drie goedgekeurde 
eindtoetsen. Er hebben 6.858 leerlingen I.E.P. landelijk gemaakt. 
Onze school heeft gekozen voor de toets I.E.P. van het bureau ICE.  
Onze school heeft alle verplichte referentieniveaus gehaald en daarbij nog beter gescoord. 
Het puntensysteem volgens I.E.P  50-100 punten. 50 punten kan een leerling minimaal halen 
en 100 punten is het maximum. 
Onze school heeft 88 punten gescoord. Het landelijk gemiddelde is 81 punten. Onze school 
heeft 13 % weging. Onze school heeft  boven de bovengrens van de Onderwijsinspectie 
gescoord. Dit betekent dat de score goed is. Aan de verplichte eindtoets hebben 16 
leerlingen meegedaan. 
 
CBS Koning Willem-Alexander 
2017 
Onze school heeft in 2017 63 punten gescoord. Het landelijk gemiddelde is 78 punten. Onze 
school heeft 14,7 % weging. Onze school heeft rood gescoord. Dit betekent dat de score 
onderde ondergrens van de inspectie valt. Aan de verplichte eindtoets hebben 6 leerlingen 
meegedaan. Deze leerlingen hebben conform het schooladvies gescoord en stromen uit 
naar een leerweg in het VMBO en 1 leerling stroomt uit naar de Havo. 
 
 
 

6.2 Schoolverlaters  VO 

 

Advies VO 

VMBO-BL 
basisprofiel 

HHC Uithuizen 

VMBO-TL plusprofiel Groene school, 
plaatsing gl-tl 

VMBO-KL 
basisprofiel 

HHC Uithuizen, 
plaatsing KL 

HAVO basisprofiel HHC Warffum, 
plaatsing H/V 
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VMBO-KL 
bespreekprofiel 

Terra Winsum, 
plaatsing KL 

HAVO basisprofiel HHC Warffum, 
plaatsing H/V 

VMBO-TL 
basisprofiel 

HHC Uithuizen, 
plaatsing TL 

VMBO-BL 
basisprofiel 

HHC Uithuizen, 
plaatsing BL 

HAVO basisprofiel HHC Warffum, 
plaatsing H/V 

HAVO disharmonisch 
profiel 

HHC Warffum, 
plaatsing H/V 

HAVO basisprofiel HHC Warffum, 
plaatsing H/V 

HAVO 
bespreekprofiel 

HHC Warffum, 
plaatsing H 

HAVO plusprofiel HHC Warffum, 
plaatsing H/V 

HAVO plusprofiel Gomarus Groningen 
Plaatsing VWO 

HAVO basisprofiel Groene Lyceum 
Terra Winsum 

Havo/VWO Kamerlingh Onnes, 
Plaatsing H 

VMBO-KL HHC uithuizen, 
plaatsing KL 

Speciaal basis 
Onderwijs 

1 leerling 

 

 

Zorg en Begeleiding op cbs Koning Willem-Alexander 

 

De intern begeleider als spin in het web bij ondersteuning van leerlingen 

 

Mijn naam is Greetje Doornbos, sinds 

september 2019heb ik de Master En afgerond 

en ben al jaren werkzaam als Intern Begeleider 

op scholen. Sinds de zomervakantie 2017 ben 

ik werkzaam als intern begeleider op twee  

scholen bij de VCPO Noord-Groningen, CBS 

De Rank en CBS Koning Willem-Alexander te 

Uithuizen.   

De intern begeleider (IB-er) is verantwoordelijk 

voor de planning en uitvoering van de 

activiteiten op het gebied van de 
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leerlingondersteuning, het vormgeven van een aangepast onderwijsaanbod voor leerlingen 

die dat nodig hebben en kent een ondersteunende rol aan leerkrachten bij de uitvoering van 

de taken op dit gebied. Afstemming met betrokken externen en ouders is zeer relevant, 

alsmede het deelnemen aan of het organiseren van professionaliseringactiviteiten van en 

voor het team.  

Ook is de IB betrokken bij het in beeld brengen en verbeteren van de kwaliteit van het 

onderwijs.  

 

De cyclus handelingsgericht werken neemt een centrale plaats in bij het werk van de intern 

begeleider op school: 

 

Waarnemen, signaleren:  

Door de onderstaande activiteiten signaleert de IB samen met de leerkrachten welke 

leerlingen extra ondersteuning nodig hebben op het vlak van de meer cognitieve vakken als 

op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling.   

- het bestuderen van het dagelijks werk van leerlingen; 

- het voeren van gesprekken met ouders en leerlingen; 

- analyseren van gegevens van niet-methodegebonden toetsen (CITO) en 

methodegebonden toetsen; 

- de inzet van het leerlingvolgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling (ZIEN) en de 

analyse van deze gegevens en het uitvoeren van observaties in de groepen en op het plein. 

 

Begrijpen: 

Door het analyseren van de gegevens en het bespreken van de resultaten kunnen we 

beredeneren wat de leerlingen nodig hebben en kunnen de onderwijsbehoeften worden 

vastgesteld: wat heeft deze leerling nodig, in deze groep, bij deze leerkracht en op deze 

school om zich verder te ontwikkelen. Het is belangrijk om de ondersteuningsbehoeften van 

alle leerlingen in kaart te brengen om hen met goed gevolg het onderwijsaanbod te laten 

doorlopen.  

 

Plannen: 

De ondersteuning wordt planmatig uitgevoerd, deels door het opstellen van groepsplannen, 

waarbij de leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften worden geclusterd en deels 

middels individuele handelingsplannen. Daarbij wordt het onderwijsaanbod scherper 

neergezet en worden er individuele, realistische en haalbare doelen gesteld.  
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Realiseren: 

De plannen worden binnen de groepen uitgevoerd en de resultaten worden regelmatig 

geëvalueerd. 

Ook het proces van planmatige ondersteuning wordt gemonitord en geëvalueerd. Sluit het 

onderwijsaanbod nog steeds goed op de leerlingen aan? Wordt er voldoende begeleiding 

geboden aan leerlingen met dyslexie of dyscalculie? Voelen de leerlingen zich veilig in de 

groep, zodat zij zich sociaal-emotioneel gezien stabiel kunnen ontwikkelen? Is de kwaliteit 

van het onderwijs voldoende geborgd?  

 

De veelzijdigheid van de werkzaamheden van de intern begeleider ervaar ik als zeer 

plezierig, waarbij ik steeds voor ogen houd om ‘ieder kind te zien’. Op de CBS Koning 

Willem-Alexander vinden we het belangrijk dat een leerling binnen de mogelijkheden van de 

school, de ondersteuning ontvangt waar het recht op heeft. Betrokkenheid van ouders is 

hierbij cruciaal, waarbij de gouden driehoek leerkracht, ouders, 

leerling maximaal kan worden benut. De voldoening haal ik het feit 

dat er weer evenwicht kan ontstaan, zodat ieder kind zich maximaal 

kan ontplooien naar zijn of haar mogelijkheden en met een glimlach 

naar school toe gaat.  

 

  

 

 

 

 

 

7. Ouderbetrokkenheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Algemeen 
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De Ouderraad en de medezeggenschapsraad zijn actief bij de school betrokken. De 

Activiteiten Commissie bestaat uit groepsouders. Elke groepsouder is betrokken bij een 

groep en een leerkracht.. Ze denken vanuit hun rol als ouders mee. Ook de andere ouders 

tonen over het algemeen hun betrokkenheid door de georganiseerde avonden te bezoeken, 

te helpen tijdens de schoonmaakavonden, rijden bij uitstapjes, te helpen als 

bibliotheekouder, gelukkig zijn wij met handige ouders die zo even een reparatie willen doen 

of iets voor de school op orde maken en ga zo maar door. 

 

Bouwstenen: 

Vertrouwen, gelijkwaardigheid, respect, transparantie, verwachtingen, laagdrempelig, 

binnen kaders, samenwerking. 

Visie CBS De VCPO N-G 

De scholen van VCPO N-G werken graag samen met ouders aan de ontwikkeling van het 

kind in de samenleving, ieder met zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. 

Op cbs Koning Willem-Alexander zijn Gelijkwaardigheid, Vertrouwen en Respect hierin onze 

centrale kenmerken. We zien ouders als belangrijke partners en werken graag samen aan 

het realiseren van onze doelstellingen. Wij geven aan wat ouders kunnen verwachten en wat 

daarbij de grenzen zijn. Daarnaast geven wij aan wat we van ouders verwachten. We zijn 

open en transparant in ons handelen en communiceren. We gaan met respect om met 

ouders en verwachten van hen dat ook met ons te doen. 

 

 

Contactmomenten 

Ouderbetrokkenheid begint concreet met het jaarlijks starten van het schooljaar met een 

gezamenlijk gesprek tussen leerkracht en ouders. Dat gesprek kan bijvoorbeeld gaan over 

wat het kind wil leren in het komende jaar, welke uitdaging ouders zien voor hun kind en 

welke kansen op cognitief of intellectueel gebied de leerkracht voor het kind ziet in het 

komende seizoen. Zo’n interactief contactmoment aan het begin van het seizoen werpt z’n 

vruchten of voor het hele jaar. 

 

In hetzelfde gesprek worden contactmomenten tussen school en ouder(s) vastgesteld op 

basis van de behoeften van het kind. Doorgaans worden contactvormen tussen school en 

ouders nu bepaald door het jaarrooster voor contactavonden (10 minuten gesprek). In het 

gesprek wordt ook een behoefte peiling gedaan. Hebben ouders nog behoefte aan een 

informatieavond voor de groep of is dat niet nodig. Afstemming wordt gezocht. 

In groep 3 wordt standaard een informatie avond gegeven over het leesonderwijs, de 
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ondersteuning die we van ouders verwachten en hoe we graag met ouders willen 

samenwerken. Het doel is dat de kinderen allemaal goed kunnen technisch lezen. 

In groep 8 worden ouders en de leerling uitgenodigd voor het voorlopig advies gesprek en in 

de loop van het jaar voor definitieve schooladvies. 

 

Informatie naar ouders 

-Maandbrief en groepsmail 

Ouders worden geïnformeerd via een maandbrief en via de groepsmail. 

Sinds februari 2019 heeft de school Social Schools en elke ouder heeft een eigen account. 

-Website 

De ICT-er houdt de website bij, leerkrachten en directie zijn verantwoordelijk voor de 

informatievoorziening.  

Via Social Schools wordt bepaalde informatie doorgezet naar de website van de school. 

-Presentaties, vieringen  en slotfeest 

Ouders worden met hun kinderen uitgenodigd voor presentaties waar leerlingen aan hebben 

gewerkt. Het bijwonen van bepaalde vieringen en het slotjaarfeest. 

 

Kapitaal van de ouders 

Soms worden ouders door het schoolteam benaderd om hun talent in te zetten voor de 

school. Dit kan van schilderwerkzaamheden zijn, geven van een workshop, een excursie 

naar een werkplek van een ouder. Leerlingen houden op onze school spreekbeurten, 

regelmatig zien we dat dit gaat over werk van hun ouders of een hobby. Ouders 

ondersteunen hun kind en in het verlengde ervan delen zij hun kennis met de leerlingen van 

de groep waar hun kind in zit. 

 

Leerlingenraad cbs Koning Willem-Alecander 

Op onze school is er een leerlingenraad ingesteld op de school. Dit houdt in dat kinderen 

inbreng en inspraak hebben op verschillende zaken binnen de school. Op deze wijze leren 

kinderen verantwoordelijkheid dragen en samenwerken. De leerlingenraad zal bestaan uit 

jongens en meisjes uit de groepen 7 t/m 8.  De leerlingenraad leidt nieuwe ouders op open 

dagen rond door de school. 

 

Door het deelnemen aan de leerlingenraad, leren de leerlingen o.a.    

 een eigen mening vormen 

 ideeën en meningen te verwoorden en te beargumenteren 

 door middel van discussiëren een oplossing te vinden waar iedereen het mee 

eens is  
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 actief luisteren, te overleggen en samen te werken  

 elkaars mening te respecteren 

 op speelse wijze de werking van democratie en om actief deel te nemen aan onze 

maatschappij (actief burgerschap) 

 zich te motiveren voor school en omgeving.  

 

Over welke aangelegenheden kan in de leerlingenraad worden gesproken? 

1. algemene schoolzaken, wat kan of moet anders 

2. regels en afspraken 

3. meedenken over het schoonhouden en de inrichting van het plein 

4. voorkomen van pesten of buitensluiten  

5. meedenken over spelen op het plein 

6. acties en buitenschoolse activiteiten 

7. etc. 

 

In de leerlingenraad gaat het niet over minder rekenen of over klachten. Met klachten gaan 

ze naar de eigen leerkracht. 

 

MR 

De MR werkt met een jaarplan en vergadert minimaal 4 x per jaar en zo nodig vaker, als er 

een situatie is waar dit voor nodig is. Middels informatiebrieven worden ouders geïnformeerd. 

Wanneer er wijzigingen worden gedaan zoals schooltijden/onderwijsconcept, dan neemt de 
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oudergeleding van de MR haar achterban daarin mee. 

De personeelsgeleding vertegenwoordigt het team. 

 

 

7.2 Jaarverslag Ouderraad 

De Ouderraad bestaat uit ouders. Zij zijn het afgelopen jaar 6 keer bij elkaar geweest. Dit 

gebeurde steeds voor de geplande activiteiten. Zij hebben het schoolteam ondersteund bij 

de voorbereiding en uitvoering van de verschillende activiteiten.  

 

7.3 Jaarverslag medezeggenschapsraad 

De samenstelling van de MR dit seizoen was als volgt: 

Petra Navest ( vanuit het leerkrachtenteam); 

Anja Meems  ( vanuit het leerkrachtenteam); 

Esther Medendorp ( oudergeleding per augustus 2017); 

Constance Schipper ( oudergeleding per augustus 2017); 

 

Jaarverslag MR 

Deze vindt u apart op de website van onze school.  

 

8. Slotwoord 

 

We kunnen terugkijken op een leerzaam en fijn jaar. De samenwerking tussen teamleden, 

directie en ouders heeft ervoor gezorgd dat er veel activiteiten goed verlopen zijn. Volgend 

schooljaar zullen we een aantal beleidsvoornemens voortzetten en verder vormgeven aan 

onze nieuwe manier van werken. Volgend schooljaar zal in het teken staan van verdere 

implementatie van ons Onderwijsconcept voor cbs Koning Willem-Alexander. Zie hiervoor op 

de website het Schoolplan 2019-2023 en Schooljaarplan 2019-2021. 

We zijn niet perfect en er gaat ook weleens iets mis in de communicatie. We hebben ook te 

maken met dynamieken die er zijn in groepen met kinderen. Ons werk is boeiend en we 

genieten er met elkaar van. Wat we het belangrijkste vinden is om goed in gesprek te blijven 

met ouders om de driehoek Kind, Ouders en School sterk te houden. We willen graag ouders 

die tevreden zijn over de school. U wordt altijd uitgenodigd om contact op te nemen met de 

leerkracht van uw kind. Uw kind staat centraal op onze school. 

De kinderen hebben ons hun vertrouwen gegeven en samen met hen hebben we een goed 

jaar gehad. We zien dat kinderen samenwerken, samen leren en samen leven en samen 

groeien! Wij als team werkten samen, leerden samen en leefden samen, samen zijn ook wij 

net als onze kinderen gegroeid! 
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CBS Koning Willem-Alexander 

“We kunnen niet van elk kind een ster maken, we kunnen wel elk kind laten stralen!” 

 

 

 

 


