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Inleiding  
 

In de laatste Hienwijzer, onze nieuwsbrief, op 14 juli 2017 schreef ik de volgende tekst:  
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‘Afgelopen half jaar was een periode volop in het teken van onderwijsontwikkeling. Er is 

heel hard gewerkt door de teamleden om het onderwijs op onze school een 

vernieuwingsslag door te laten maken.  

We zijn gestart met een nieuwe spellingsmethode, Staal! Dagelijkse eigentijdse 

instructie, ondersteund door gebaren, filmpjes en wandplaten gebruiken we om onze 

kinderen zo goed mogelijk te leren spellen. Onder leiding van onze werkgroep 

wereldoriëntatie is het eerste, thematische project gedraaid. Ons eerste project, ‘sport en 

bewegen’, was een groot succes met als klap op de vuurpijl een fantastische 

tentoonstelling.  

We zijn blij met onze nieuwe Huisstijl. Fris, duidelijk en eigentijds. Wat zagen de 

kinderen er prachtig uit tijdens de avondvierdaagse in de nieuwe Hienshirts! Onze 

oudercommissie wil ik hier nogmaals hartelijk voor bedanken. Maar ook achter de 

schermen werd er hard gewerkt; aan de voorbereiding van onze werkwijze voor 

komend schooljaar, het groepsdoorbrekend werken. Er is veel met elkaar over gepraat. 

Nadat de kaders duidelijk waren, heeft het team er gezamenlijk er een praktische 

invulling aan gegeven. We hebben er heel veel zin in om hier mee te gaan starten!  

Maar ook op het gebied van beleid zijn er ontwikkelingen geweest: een nieuwe 

schoolgids, een protocol VO en advisering, instroomprotocol en een schorsingsprotocol.  

Deze documenten zijn noodzakelijk om zaken gestructureerd en duidelijk te laten 

verlopen. We proberen de werkdruk zo laag mogelijk te houden door ons 

administratiesysteem Parnassys zo goed mogelijk in te zetten. Het gebruik hiervan 

hebben we afgelopen jaar uitgebreid. Maar ook het onderwijs op het jonge kind is in 

beweging. Afgelopen maanden, is er onder leiding van een deskundige vanuit het CPS, 

gepraat over de visie op het jonge kind en hoe het onderwijs er aan groep 1 t/m 3 uit 

zou moeten zien.  

Ik durf wel te zeggen dat we in beweging zijn en blijven. Ik ben enorm trots op het team 

en wil ze bedanken voor hun inzet, vertrouwen en harde werken!  

 

Naast bovengenoemde ontwikkelingen die we zullen continueren, hebben we een 

aantal andere speerpunten die te vinden zijn in ons jaarplan 2017-2018, te vinden op 

onze website, direct na de zomervakantie.   

We starten met het continurooster. Dit betekent dat we met de kinderen in een flow 

kunnen doorwerken, gezamenlijk lunchen en er ’s middags tijd is voor de leerkrachten 

voor niet-lesgebonden taken.  

We willen het sociaal emotioneel volgsysteem ZIEN! implementeren en onze eigen visie 

op gedrag en sociale omgang herzien en verstevigen. Dit doen we direct in de eerste 2 

weken van het schooljaar, als we samen met de kinderen werken aan het project ‘De 

Gouden Weken’.  

Er staan 5 projecten voor wereldoriëntatie op het programma waarbij we gezamenlijk 

zullen openen en sluiten. We zullen workshops en excursies organiseren en gastsprekers 

uitnodigen.  

We gaan aan de slag met ‘de gezonde school’  waarbij het thema voeding centraal zal 

staan. Maar ook het rapport zal er dit jaar anders uitzien. Het werken met Bosos en 
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Parnassys zullen we verder ontwikkelen. Staal Taal gaan we gebruiken, wat goed 

aansluit op Staal spelling. En ook niet onbelangrijk, kinderen gaan werken met een 

weektaak. Hierdoor krijgen ze meer verantwoordelijkheid over hun eigen leren en 

lesaanbod op hun eigen niveau en tempo.  

 

Voor mij persoonlijk was het een intensief jaar. Het eerste jaar dat ik werkzaam mocht 

zijn als schoolleider, in een nieuwe omgeving, met nieuwe collega’s, organisatie, 

kinderen en ouders. Er waren hoogte- en dieptepunten. Op de valreep voor de 

zomervakantie, kijk ik trots en tevreden terug op afgelopen jaar. Er is veel bereikt door 

het team in korte tijd. Verandering en ontwikkeling is niet makkelijk, wel noodzakelijk. 

Onze kinderen verdienen kwalitatief goed, eigentijds, 21e eeuws onderwijs. Dat is wat 

mij drijft en wat mijn passie is.  

 

Ik zou geen passendere tekst kunnen schrijven als inleiding van onze zelfevaluatie. In 

enkele zinnen beschrijft het waar wij op basisschool De Hien afgelopen schooljaar 

aan gewerkt hebben. Behalve de onderwijskundige ontwikkelingen, is er een 

professionaliseringslag gemaakt op de Hien. Vanuit de visie gespreid en gedeeld 

leiderschap, zijn taken en verantwoordelijkheden gedeeld met teamleden. Nadruk lag 

op ontwikkeling en leren van en met elkaar. Samen met het team is ons plan passend 

onderwijs en groepsdoorbrekend werken ontworpen door het houden van 

studiedagen, werkbijeenkomsten en bordsessies. Er is nagedacht over het 

herinrichten van het wereldoriëntatie onderwijs waarbij een werkgroep het voortouw 

nam. Hieruit is een kerndoeldekkend leeraanbod gemaakt waarbij het vakmanschap 

van de leerkracht een prominente plaats heeft. Onze visie is daarbij de basis geweest 

voor de te maken keuzes en de thema’s van onze school te vertalen naar passend, 

kwalitatief goed onderwijs. We richten als school zelfbewust ons onderwijs in waarbij 

we de wettelijke kern volgen, maar onze eigen accenten leggen.  

 

De sfeer, samenwerking en dynamiek binnen het team is gaandeweg het jaar 

veranderd. Basis hiervoor waren 4 aspecten vanuit het gedachtegoed van v. Emst 

betreffende een professionele cultuur:  

Uitgaan van erkende ongelijkheid, ontwikkelen van professionele standaarden (visie 

op handelen), professionele discipline en persoonlijk leiderschap. Deze 4 aspecten 

kwamen gedurende het schooljaar terug op studiedagen, in gesprekken en in de 7 

afspraken voor teamleden die we met elkaar gemaakt hebben. Op de werkvloer 

vertaalt dit zich in het in de kracht zetten van elkaar, bij het verdelen van taken kijken 

waar een ieders talent ligt, het maken van handelingswijzers, protocollen met daaraan 

voorafgaande de vraag ‘waarom willen we dit?’ Het belang van persoonlijk 

leiderschap wordt langzamerhand duidelijker; Er wordt opbouwend feedback 

gegeven aan elkaar, in informele situaties, bij het bespreken van de actieplannen 

maar ook door teamleden aan elkaar in jaargesprekken.  
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Deze zelfevaluatie vormt samen met ons geëvalueerde jaarplan 2016-2017 en de 

zelfevaluatie uit februari 2017 het jaarverslag 2016-2017.  

 

Voortzetting, continuering, maar ook borging zal een plaats moeten krijgen komend 

schooljaar. We starten eind augustus met de herijking van onze visie, de basis van 

ons handelen.  

 

Eén van mijn teamleden citerend, en ik sluit me daar volledig bij aan: “Ik heb zin om 

volgend schooljaar te beginnen, het is duidelijk wat we gaan doen en we doen het 

samen.” 

 

Evelien Buis  

Schoolleider cb De Hien.  

 

 

 

M. Fullan:  ‘Als er geen fouten gemaakt mogen worden, dan zal niemand 

verantwoordelijkheid meer willen nemen’. 

 

 

Algemene gegevens schooljaar 2017-2018  
 

 Leerlingaantal:  

Jaar (1 okt)  Aantal Verschil  

2014-2015 197 -13 

2015-2016  182 -15 

2016-2017 167 -15 

2017-2018  (verwacht)  153 -14 

 

 Aantal  
Leerlingaantal 1 juli 2016 179   

 

 

Kindkenmerk                                                

groep: 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

% 

Leerlingen 10 17 19 21 29 22 23 26 167  

Weging 2 0 1 2 3 5 2 2 17 10% 

Andere thuistaal 1 1 1 1 1 3 1 1 10 6% 

Hoogbegaafden (IQ > 120)  0 0 1 0 0 0 0 1 2 1% 

IQ lager dan 80 0 1 0 0 1 0 3 1 6 4% 

Gediagnosticeerde dyslexie 0 0 0 0 2 2 1 0 5 3% 

Gediagnosticeerde dyscalculie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 
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Overig (ADHD, ASS, ODD,TOS, Spinidivia, 

down)  2 0 1 2 4 2 1 0 12 

7% 

Arrangement vanuit BEPO  2 2 4 1 3 3 2 0 17 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zittenblijven groep 3 t/m 8  - aantal ll dat het betreffende schooljaar voor de 2e 

keer doet. (inspectie norm < 3 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentage leerlingen van 12 jaar of ouder op 1 okt 2016 (norm 

< 5%) 

Jaar  Aantal lln Aantal lln  % 

    >12 jaar   

2014-2015 197 0 0% 

2015-2016 182 0 0% 

2016-2017 167 2 1,2% 

 

    

Eigen 

leerlijn/OPP   

Verwijzing 

SO/SBO    

Groep  Totaal lln Aantal  % Aantal %  

1 10 2  0 0% 

2 17 2  0 0% 

3 19 2  0 0% 

4 21 1  0 0% 

5 29 3  1 0,6% 

6 22 3  0 0% 

7 23 2  0 0% 

8 26 0  0 0% 

Totaal  167 15 9% 1 0,6% 

Jaar 

Aantal 

lln 

Gr 

3 Gr 4 

Gr 

5 

Gr 

6 Gr 7 Gr 8  Totaal  % 

                zittenblijven   

2014-

2015 197       3  

2015-

2016 182 1 1 0 0 0 0 2  

2016-

2017 167 0 0 0 0 0 0 0 0% 

2017-

2018 153 1 0 3 0 0 0 4 2,6% 
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 Verlenging (inspectienorm <12%) 

Jaar Aantal lln Aantal  lln % Aantal  

 Groep 3 >7  jr op  1 okt  zittenblijvers 

2014-

2015 29 0 

0% 

3 

2015-

2016 23 0 

0% 

1 

2016-

2017 19 1 

5% 

0 

 

 

Kleuterverlenging  

Jaar 

Aantal 

lln gr 1 

Aantal 

verleninge

n 

% 

Aantal  

lln gr 2 

Aantal  

verlengingen  % 

2013-2014 15 0 0% 32 6 19% 

2014-2015 15 

3 20

% 25 4 16% 

2015-2016 17 

2 12

% 19 2 11% 

2016-2017 10 0 0% 17 0 0% 

2017-2018  1 % 13 1 8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adviezen VO 

School 

jaar 

VMBO VMBO VMBO VMBO VMBO VMBO HAVO HAVO/ VWO Totaal  

Basis Kader/ Kader Kader/ TL TL/  VWO    

  Basis  TL  HAVO      

2014-

15 6   6 7  6  4 29 

LWOO 6         21% 

2015-

16 5    6  4  6 21 

LWOO 2         10% 
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2016-

17 1   3  7 7 3 5 26 

LWOO 1         1% 

 

Aantal herziene adviezen n.a.v. de cito eindtoets: 11  

3 leerlingen hebben mee gedaan aan de leerachterstandentest, waarvan 1 ll in 

aanmerking kwam voor LWOO.  

Uitstroom na groep 7: 2 leerlingen: 1x pro onderwijs, 1x gymnasium.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyse Centrale Eindtoets 2017 

Dit schooljaar hebben wij niet meer mee gedaan aan het onderdeel wereldoriëntatie 

(WO). Redenen waren dat we dit schooljaar experimenteerden met het aanbieden van 

WO- onderwijs in thematische vorm. Het alleen toetsen van kennis en niet van de 

vaardigheden wat WO betreft, past niet binnen onze schoolvisie op WO. Daarnaast 

vinden wij het een onnodige belasting voor de kinderen om de Cito-WO toetsen te 

moeten maken.  
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Kijkend naar de ongecorrigeerde standaardscores van afgelopen jaren, is te zien dat 

De Hien de afgelopen 2 jaar boven het landelijk gemiddelde scoort. Het ingezette 

verbetertraject (zie geëvalueerd jaarplan 2016-2017) n.a.v. het kwaliteitsonderzoek 

van BMC einde schooljaar 2013-2014, laat resultaat zien.  

Dit schooljaar was het niveau van de leerlingen van groep 8 bovengemiddeld. Dit was 

gedurende de voorgaande jaren in groep 3 t/m 7 ook al zo. De leerkrachten van 

groep 8 waren een bijzonder goed duo waarbij zij elkaar aanvulden op pedagogisch 

en didactisch gebied.  

 

De resultaten van 1 leerling zijn niet meegeteld in de eindopbrengsten. Deze leerling 

heeft een IQ lager dan 80. De uitslag eindtoets is gebaseerd op 25 van de 26 

leerlingen.  

 

 

Jaar % gew. lln Onder 

grens 

Landelijk 

Gemiddel

de 

Score 

school 

Boven 

grens 

2014 (onge. standaardscore) 10% 533,7 535,7 531,7 - 

2015 (onge. standaardscore) 11% 533,5 534,8 534,1 537,5 

2016 (onge. standaardscore) 8% 532,9 534,5 536,4 538,6 

2017 (onge.standaardscore)  10% 533,7 535,1 540,2      - 

 

Behaalde groepsscores per vakgebied met niveau: 

CITO Begrijpend Lezen B8:    59,4 (I)   CITO Spelling B8: 

  144,1 (I) 

CITO Rekenen-Wiskunde B8: 112,1 (II)  CITO Werkwoordspelling B8:

 109,6 (II) 

CITO Woordenschat B8:  104,4 (I+)   

 

Conclusie 

Op basis van de cito B8 afname, mochten bovengemiddelde scores verwacht worden 

op de centrale eindtoets voor rekenen en taal. Dit wordt bevestigd door de uitslag op 

de eindtoets. Het onderdeel ‘taal’ bestaat uit de onderdelen lezen en taalverzorging. 

2 van de 3 onderdelen van lezen scoren hoger dan de gemiddelde schoolscore. Bij 

het onderdeel taalverzorging scoort alleen woordenschat boven de gemiddelde 

schoolscore. Opvallend is de lage score van onderdeel 5, spelling van niet-

werkwoorden. Dit valt te verklaren uit het feit dat afgelopen jaren er met een 

verouderde spellingsmethode is gewerkt. Deze is inmiddels vervangen door Staal! 

Spelling. 

Het onderdeel rekenen laat een mooi, evenwichtig, bovengemiddeld beeld zien. 

 

Aandachtspunten voor schooljaar 2017-2018:   
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-Implementatie Staal! Spelling. 

-Borging en continuering goed rekenonderwijs d.m.v. 2 studiebijeenkomsten op 27-

11 en 5-4 en lessenstudies.  
 

Behaalde groepsscores centrale eindtoets 2017 
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Referentieniveaus cito eindtoets groep 8  
Voor het basisonderwijs gelden twee typen referentieniveaus: 
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▪ 1F: Het Fundamentele niveau. 

Het niveau dat alle leerlingen aan het eind van de basisschool moet kunnen bereiken. ‘Deze 

doelen zijn beheersingsdoelen. Leerlingen moeten deze doelen ook echt bereiken (voor 80% 

beheersen), dus niet alleen maar aangeboden krijgen’ (Noteboom, 2009). Het betreft hier 

kinderen die uitstromen naar BBL of KBL. 

▪ 1S: Het Streefniveau.  

Het betreft hier kinderen die uitstromen naar VMBO TL of hoger.  

 

 
 

 

 
 
Evaluatie 1f/1s niveau voor rekenen en 
begrijpend lezen  
26 leerlingen hebben de CITO eindtoets 
gemaakt.  
Alle leerlingen hebben het 1F niveau voor 
lezen, taalverzorging en rekenen behaald.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
% leerlingen wat 1F, 2F of 1S niveau beheerste in 2016:  
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Vakken 1F (doel > 90%) 2F 1S 

Lezen 100% 71%  

Taalverzorging 95% 62%  

Rekenen 86%  52% 

 
 
% leerlingen wat 1F, 2F of 1S niveau beheerste in 2017:  

Vakken 1F (doel > 90%) 2F 1S 

Lezen 100% 92%  

Taalverzorging 100% 73%  

Rekenen 100%  54% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


