
 
 

Jaarlijkse aanvulling op de informatiegids  

2022-2023 

 

In deze aanvulling op de informatiegids brengen we u graag op de hoogte van een 
aantal zaken die specifiek voor schooljaar 2022-2023 gelden. Daarnaast delen we de 
resultaten van ons onderwijs van de afgelopen jaren met u.  
 
Jaarplan 
Wij werken voortdurend aan de vernieuwing en verbetering van ons onderwijs. Dit 
schooljaar werken we aan: 

• Oriëntatie op een methode of werkwijze om de mentale gezondheid van 
kinderen te ondersteunen. 

• Verbetering van het didactisch handelen door: 
o Opfristraining Expliciete Directe Instructie door Marcel Schmeier 
o Opstellen borgingsdocument Didactisch handelen 
o Delen expertise rondom coöperatief werken en bewegend leren 
o Invoeren redzaamheidslezen groep 5 

• Opstellen beleidsplan hoogbegaafheid. 
• Beschrijven van de cyclische werkwijze voor het werken met 

ondersteuningsplannen (OPP). 
• Het herijken van de visie op zorg. 
• Keuze van nieuwe niet-methodegebonden toetsen. 
• Oriëntatie op nieuwe methode voortgezet technisch lezen. 
• Oriëntatie op nieuwe methode wereldoriëntatie 
• Uitvoering onderwijsachterstandenplan in samenwerking met onze peutergroep 

en ons kinderdagverblijf. 
• Opstellen van een nieuw sociaal veiligheidsplan. 
• Opfrissen van de kennis op het gebied van de meldcode, huiselijk geweld en 

kindermishandeling. 
• Opstellen van een ICT-beleidsplan. 



 

In schooljaar 2022-2023 volgen de teamleden cursussen rondom: 

• Expliciete Directe Instructie (opfrisbijeenkomst) 
• Meldcode, huiselijk geweld en kindermishandeling 
• Methode Staal 
• Sociale competentie en burgerschap (opfrisbijeenkomst De Vreedzame School) 
• Bedrijfshulpverlening 
• Diverse cursussen die teamleden individueel volgen  

 

Omgaan met kwaliteit (vanuit het team)  
Op de Aventurijn werken we met kwaliteitsgroepen. Deze kwaliteitsgroepen bewaken 
de kwaliteit van verschillende vakgebieden. De groepen komen een aantal keer per 
jaar bij elkaar om afspraken en ontwikkelingen met elkaar te bespreken, indien nodig 
bij te stellen of met nieuwe voorstellen richting het team te komen. Aan het begin 
van het schooljaar worden plannen opgesteld per kwaliteitsgroep en aan het eind 
worden deze door elke kwaliteitsgroep geëvalueerd en worden de evaluaties met het 
team besproken. In schooljaar 2022-2023 zijn er kwaliteitsgroepen voor de volgende 
onderwerpen: 

• Bewegend en coöperatief leren (o.a. doorgaande lijn denkgewoonten, 
vormgevers, coöperatief werken). 

• De Vreedzame School (borgen wat bereikt is, uitwerking nieuwste versie 
methode). 

• Rekenen (borgen wat bereikt is, opfrisbijeenkomst EDI). 
• Eigenaarschap (kindgesprekken verder uitwerken en vertaling naar portfolio). 
• ICT (beleidsplan opstellen, het beschikbare materiaal zo optimaal mogelijk 

gebruiken en inventariseren wat nog nodig is). 
• Taal/Spelling (invoeren nieuwe methodes en borgingsdocumenten opstellen). 
• Wereldoriëntatie (oriëntatie en keuze nieuwe methode). 
• Zorg (visie op zorg herijken, bijstellen en bewaken processen). 
• Lezen (invoeren redzaamheidslezen groep 5) 
• Doorgaande lijn 0-7 (borgen wat bereikt is, blijvend afstemmen). 

 

De resultaten van ons onderwijs 

De resultaten van ons onderwijs worden grotendeels bepaald door een drietal 
factoren:  

• de capaciteiten van het kind, aard en aanleg; 
• de kwaliteit van het onderwijs; 
• de thuissituatie. 

Op de eerste en laatste factor kunnen wij betrekkelijk weinig invloed uitoefenen, de 
kwaliteit van het onderwijs kunnen wij als school zelf bepalen en bewaken. Natuurlijk 
stellen wij ons ten doel het maximale uit elk kind te halen. Wij streven ernaar de  



 

 

kinderen zoveel mogelijk kennis en vaardigheden bij te brengen, zodat de kinderen na 
acht jaar basisonderwijs goed voorbereid de stap naar het voortgezet onderwijs 
kunnen maken. Als school moeten wij ons steeds afvragen of de kwaliteit van ons 
onderwijs de toets van de kritiek kan doorstaan. Dat doen wij op de volgende 
manieren:  

• Met behulp van methodetoetsen onderzoeken we of kinderen de gestelde 
doelen voor een bepaalde periode hebben behaald. 

• Met behulp van onafhankelijke (Cito)toetsen kunnen wij vaststellen of kinderen 
voldoende in vaardigheid op een bepaald vakgebied gegroeid zijn en hoe wij als 
school scoren ten opzichte van het landelijk gemiddelde. 

• Tijdens datagesprekken bespreken leerkrachten harde en zachte data, maken 
ze analyses en stellen ze actieplannen op. 

• Tijdens teamvergaderingen worden regelmatig bepaalde vakgebieden 
geëvalueerd. 

• Tijdens de voortgangsbesprekingen gaan wij na of de kinderen en groepen de 
gestelde doelen halen. 

De methodetoetsen en de Citotoetsen bieden ons objectieve gegevens om de kwaliteit 
van ons onderwijs te volgen. We gebruiken ze om ons onderwijs te evalueren en waar 
nodig bij te stellen. Uit al deze gegevens kunnen wij opmaken of bepaalde zaken 
en/of leerstofonderdelen of -gebieden bij ons op school nog verbeterd moeten 
worden. Ook voor onze school geldt dat de toetsen niet alles zeggen over de kwaliteit 
van het onderwijs. Behalve kennis, krijgen ook creativiteit, muzikale, motorische-, 
sociale en emotionele ontwikkeling aandacht in ons onderwijs.  

In enkele tabellen laten wij u de resultaten van de Aventurijn zien. Wij vermelden de 
belangrijkste onderdelen:  

• de uitslag van de Eindtoets van de afgelopen schooljaren 
• de referentieniveaus 
• het niveau van voortgezet onderwijs waar de schoolverlaters naar uitstromen 
• het aantal doublures (zittenblijvers) en versnellers 

 

Bij de grafieken met betrekking de Eindtoets en de uitstroom naar het voortgezet 
onderwijs moet in aanmerking worden genomen dat de samenstelling van groep 8 van 
jaar tot jaar sterk kan verschillen.  



 

 

Eindtoets 

Schooljaar Eindtoets  
ongecorrigeerde score 

Eindtoets 
gecorrigeerde score* 

Landelijk 
gemiddelde 

2015-2016 537,5  534,5 
2016-2017 532,4  535,1 
2017-2018 534,0 535,4 534,9 
2018-2019 538,8 539,7 535,7 
2019-2020 - - - 
2020-2021 539,7  534,5 
2021-2022 536,0  534,8 

In 2020 was er geen Eindtoets vanwege de coronapandemie. 
* De score is gecorrigeerd voor: 

- Leerlingen die korter dan vier jaar in Nederland wonen. 
- Leerlingen die korter dan twee jaar op school zitten. 

 

Referentieniveaus 

Taal en rekenen zijn belangrijk. Ze bepalen voor een belangrijk deel of je goed kunt 
meekomen op de middelbare school en daarna. Daarom meet de Centrale Eindtoets 
welk referentieniveau voor rekenen, lezen en taalverzorging een kind beheerst 
(1F/1S/2F). Het meten van de referentieniveaus is verplicht.  
Als een kind aan het einde van groep 8 referentieniveau 1F heeft bereikt, dan 
beheerst het taal en rekenen voldoende. Als het kind referentieniveau 1S of 2F heeft 
bereikt, dan beheers het taal en rekenen zelfs nog beter. 

We verwachten dat de (vrijwel) alle 
leerlingen aan het einde van groep 8 
het referentieniveau 1F beheersen. 
We streven echter naar een zo groot 
mogelijk percentage kinderen dat 
ook 1S (rekenen) of 2F (taal) 
beheerst. Er zullen ook leerlingen 
zijn voor wie 1F (nog) niet haalbaar 
is. Zij zullen 1F waarschijnlijk in het 
begin van de middelbare school 
beheersen. 

 

Totaal 

 
 



 

Referentieniveaus per vakgebied 
 

Lezen Rekenen Taalverzorging 

   
 

Uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs 

 

 

 
 



 

 
Aantal doublures en versnellers 
 
Onderstaande overzichten geven het aantal kinderen weer dat in een bepaald 
schooljaar een jaarniveau heeft gedoubleerd of versneld.  
 

  
  

In percentages ziet dat er als volgt uit: 
 

  
 
 
 



 

 
Onderwijstijd  
 
Per jaar krijgen de kinderen minimaal 940 uur les. Daarmee volgen de kinderen in 
totaal op onze school in acht jaar minimaal 7520 uur les zoals door de overheid wordt 
voorgeschreven. Het vakantierooster en de studiedagen vindt u op de website.   
 
 


