
Op Het Octaaf gaan we in schooljaar 2022-2023 starten met CITO leerling in
beeld. Afgelopen jaren hebben we gewerkt met CITO 3.0. We zien dat deze
vernieuwde werkwijze veel meer kijkt naar het kind. Dat vinden we belangrijk.
Toetsing meet cognitieve ontwikkeling, daarnaast brengen we de sociaal
emotionele ontwikkeling in kaart en executieve functies. Daarnaast gebruiken
we Kanvas (Kanjertraining) om de sociaal emotionele ontwikkeling en sociale
veiligheid te monitoren.

OnderwijsresultatenOnderwijsresultaten

In groep 1 en 2 worden geen toetsen afgenomen. De leerlingen uit groep 1 en
2 volgen wij in hun ontwikkeling door observaties vanuit Onderbouwd. 

Elk kind kan in Onderbouwd werken en leren op het niveau waar het kind op
dat moment aan toe is. Omdat de ontwikkeling van kleuters sprongsgewijs
verloopt is het gebruik van Onderbouwd online ideaal en tijdbesparend: je
werkt er met individuele handelingsplannen, plannen op groepsniveau,
groepsoverzichten en opbrengsten.  Door dagelijkse een paar kinderen te
observeren en de ontwikkeling van deze kinderen vast te leggen ontstaat er
een volgmodel. Het vastleggen is eenvoudig doordat alle educatieve
ontwikkelingsmaterialen gecodeerd zijn met kleuren en afbeeldingen van de
handpoppen. Zo wordt het mogelijk de kleuters voor langere tijd eigenaar te
laten zijn van hun eigen leerproces. Het kind leert het verschil kennen tussen
spelend leren en lerend spelen.

In groep 8 maken we gebruik van de Eindtoets AMN om de resultaten en
niveau van de leerlingen in beeld te brengen. De toetsen worden door de
leerkracht geanalyseerd en waar nodig wordt het onderwijsaanbod voor
leerlingen aangepast. Dit wordt besproken met de IB-er tijdens de
leerlingbespreking. 

Leerlingbesprekingen zijn drie keer per jaar. Tijdens deze bespreking worden
de leerlingen doorgesproken en gekeken of het aanbod passend is. Op basis
hiervan bepalen we passende zorg. We hebben expertleerkrachten die



aanschuiven als hun expertise ingezet kan worden: begaafdheidsexpert,
rekenexpert, leesexpert. Ook kunnen zij leerkrachten coachen en gericht
advies geven.

De resultaten op basis van de referentieniveaus zagen er afgelopen jaren als
volgt uit:
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Instroomkenmerken
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Kijk voor meer informatie op 'Scholen Op De Kaart'.

Uitstroom naar het Voortgezet onderwijs in 2022
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Toelichting op de resultaten
De eindtoets laat zien dat wij boven het landelijk gemiddelde scoren en hoger
dan we zouden hoeven scoren. Ons pedagogisch klimaat en didactisch
handelen in combinatie met hoge verwachtingen resulteren in hoge scores. We
bekijken per vak wat een kind nodig heeft en passen de doelen aan op het
kind. Dat kan per periode aangepast worden. 

We analyseren de eindtoets met het team en evalueren ons onderwijs om zo
samen elke dag een beetje beter te worden in ons onderwijs.
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Op Het Octaaf geven we een schooladvies op basis van verschillende data. We
maken gebruik van het leerlingvolgsysteem. We zien dan hoe het kind zich
cognitief ontwikkeld heeft tijdens de schoolloopbaan. Ook gebruiken we data
vanuit observaties, werkhouding, taakaanpak, motivatie en ontwikkeling van
executieve functies.

 

Vanaf groep 7 werken we samen met de leerling en de ouders toe naar een
passend schooladvies. De AMN eindtoets kan soms een hoger advies geven.
Dan gaan we in gesprek om te bekijken of het advies naar boven toe kan
worden bijgesteld en of dat passend is.  

Alles is erop gericht het kind op zijn eigen niveau te laten presteren, uitgaande
van hoge verwachtingen. Gericht op groei en ontwikkeling.


