
 
Schooljaarverslag 2018-2019 

 

School St. Josephschool 

Brinnummer 05DB 

Directeur A. Boels 

 
 

Ontwikkeling schoolpopulatie 
 

Analyse 

Overzicht populatie: 
 
 Aantal leerlingen en gewicht leerlingen afgelopen 3 jaar 

jaar aantal 0,0 0,3 1,2 %weging 

01-10-2016 96 88 6 1 7,2% 

 01-10-2017     99 93 5 1 5,9% 

01-10-2018 100 94 5 1 6 % 

 
Overzicht leerlingen per leerjaar 

Leerjaar 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal  

Aantal ll. eind 18-19 20 12 14 17 12 11 13 8 107 

 
Prognose leerlingenaantal 

Jaar  2017 2018 2019 2020 2021 

Aantal 90 100 99 99 96 

 
Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte 

Aspect  1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal  

Dyslexie      1 2 1 4 

Dyscalculie        1 1 

ADHD/PDDNOS       1  1 

ADD        1  1 

Taal/ spraak   1      1 

Gehoor      1   1 

Meer-/hoogbegaafd    1  1  1 3 

 
Overige specifieke kenmerken schoolpopulatie 
Zie bijlage 1  

 

Door- en uitstroom: 
 
Aantal doublures en kleuterverlenging 
3 doublures in groep 3 
 
In- en uitstroom tussentijds 
2 uitstromers 
 
In- en uitstroom SBO en SO 



1 leerlingen 
 

Uitstroom en functioneren VO: 
 

VWO  

VWO/Havo  

Havo 2 

Havo/ TL  

TL 1 

KBL 4 

BBL  

 
 

Conclusie en consequenties: 
 

- Leerlingenaantal zal gaan dalen. Dit heeft nog geen directe gevolgen voor de samenstelling van de 
groepen. 

- Er zijn 3 leerlingen, waaronder 1 leerling naar het SBO uitgestroomd. Dit is ontstaan door een 
verschil van mening over onze visie. 

- Het klasse management en het daarin verweven gepersonaliseerde leren moet structuur krijgen om 
tegemoet te komen aan de individuele onderwijsbehoeften. 

 
 

 

Pedagogisch klimaat en veiligheid 
 

Analyse 

 
ZIEN! mei ‘18 
25% en <25% = voldoende 
>25% = onvoldoende 
 

Groep 3 Groep 4 / 5 Groep 5 Groep 6 Groep 7 / 8 

Leerkrachtlijst  
Betrokkenheid en Welbevinden 

0% 0%  9% 0% 

Leerlingenlijst Betrokkenheid -  -  26% 29% 21% 

Leerlingenlijst Welbevinden -  -  23% 24% 25% 

Leerlingenlijst Veiligheidsbeleving -  -  22% 19% 11% 

 
* Niet ingevuld, verwarring over wel of niet invullen voor groep 8. 

 

Conclusie en consequenties 
- Leefstijl is besproken in teamvergaderingen, conclusie is dat we dit in het komende schooljaar 

2018-2019 nog structurele moeten gaan inzetten.  

- Ouders betrokkenheid bij dit thema verhogen door de inhoudelijke brieven te versturen via social 
schools. 

- Er zijn geen subgroepen aangemaakt, hierdoor kunnen we geen onderscheid maken tussen de 
enkele groepen. Volgend jaar moeten er wel subgroepen worden aangemaakt. 

 

Opbrengsten 
 



Analyse 
 

Tussentoetsen 
 
Analyse opbrengsten tussentoetsen februari 2018 
Zie bijlage 2 
 

Conclusie en consequenties analyse tussentoetsen maart 2018 
In alle groepen is de OA technisch lezen afgenomen. 
De technisch lezen toets  groep 3 is (volgens afspraak) later afgenomen nadat alle categorien aangeboden 
zijn. Dit heeft gevolgen voor de resultaten. 
Leesbevordering zou gestimuleerd moeten worden door: de aanschaf van nieuwe actuele boeken en of 
boekenkisten vanuit de bibliotheek in de klas halen. Lezen aantrekkelijk maken door leeshoeken te maken.  
Het duo/maatje lezen nemen we volgend jaar onder de loep, werkt dit wel voor iedereen? 
 
Door het afnemen van de TTR hebben we een duidelijker beeld gekregen van de rekenopbrengsten. Het 
automatiseren laat schoolbreed lagere opbrengsten zien. Meer aandacht voor het hoofdrekenen en 
automatiseren door minimal 3x per week hier 15 minuten aandacht aan te besteden. Groep 5 laat een 
achteruitgang zien met rekenen. Dit kan komen door de overgang naar het werken met Snappet, verdeling 
van instructie over twee groepen. Hier is een plan van aanpak voor geschreven en extra hulp ingezet. Voor 
groep 7 is er tevens ingezet op herhalingsdoelen. 
 
 
In mei/ juni ’18 zal ook weer de OA678 Begrijpend lezen afgenomen worden. Dit om goed zicht te krijgen op 
de ontwikkeling van de individuele leerling en de groep. Groep 6 laat hogere opbrengsten zien voor 
begrijpend lezen. Dit is te verklaren intensiever met het begrip van teksten aan de slag. Modelln door de 
leerkracht en praten over tekstetn. Volgend schooljaar gaan we afspraken maken over de doorgaande lijn 
begrijpend lezen. 
 
De groepen 3 t/m 7 hebben de Cito Spelling 3.0 afgenomen. Deze bevalt beter mede omdat het dictees zijn. 
Er hoeft niet meer het foute woord benoemd te worden. Op deze manier geeft het een beter beeld van de 
spellingsvaardigheden. Om de opbrengsten te verbeteren worden er afspraken gemaakt over de 
spellingregels en de stappenplan woordenschrijven voeren we in alle klassen in.  
 
De Cito Woordenschat is dit schooljaar nog afgenomen. De toets sluit niet meer goed aan bij het 
woordschatonderwijs op school en nemen we volgend schooljaar niet meer af. We gaan de 
woordschatontwikkeling op een andere manier monitoren.  
 
De meeste groepen presteren naar verwachting. Daar waar de opbrengsten minder zijn dan verwacht is 
mede te verklaren door ziekte/wisseling van leerkrachten en de gevolgen hiervan op de groepsdynamiek en 
de prestaties.  
 
Matige en onvoldoende resultaten van leerlingen zijn uit te leggen door de leerkrachten. Hiermee laten de 
leerkrachten zien dat ze goed zicht hebben op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Snappet rekenen 
en spelling is hierbij helpend. Dit geeft de leerkracht goed zicht op de behaalde doelen en waar de leerlingen 
staan in hun reken- en spellingsontwikkeling.   
 



 
 
 
 

 

Conclusie en consequenties: 
- Er is een leerling in groep 8 heeft een eigen leerlijn voor begrijpend lezen en rekenen. 
- Er is een leerling in groep 6 die een eigen leerlijn had, deze leerling is in december uitgestroomd 

naar het SBO. 
Eindtoets: 

- De eindtoets is uitgebreid geanalyseerd, zie bijlage 3 

 

 

Ontwikkeling personeel 
 

Analyse 
Team is het schooljaar gestart in dezelfde formatie.  
Dit schooljaar hebben we te maken gehad met 2 langdurige ziektes, niet werk gerelateerd. 
Het team heeft dit jaar stappen gezet richten het gepersonaliseerd leren. Er is een doorgaande lijn zichtbaar 
in de school als het gaat om het stukje eigenaarschap bij de leerlingen. 
Het team is dit schooljaar sterker geworden op het pedagogische vlak. Dit heeft met name te maken met het 
traject wat we gevolgd hebben o.l.v. M. van Herpen. 
 
Scholingen: 

- BHV-ers (leerkrachten) 
- Gepersonaliseerd leren (gehele team) 



- Pedagogisch Tact (gehele team) 

Conclusie en consequenties 
De scholingen zijn door iedere leerkracht met goed gevolg afgesloten. Pedagogisch tact is als een waardevol 
traject gezien. 
De ondersteuning richting gepersonaliseerd onderwijs is dit jaar goed verlopen. Voor volgend schooljaar is 
duidelijk geworden welke stappen er nog gezet kunnen gaan worden. Deze staan omschreven in 
schoolmonitor. 
De scholing en klasse bezoeken zullen ook volgend jaar door Hanneke Oosting opgepakt gaan worden.  
 
Scholingen: 

- Gepersonaliseerd leren / thematisch werken (Hanneke Oosting) 
- Herhaling BHV waar nodig 

- Pedagogisch tact 
 
 
 
 


