
Op De Regenboog maken we gebruik van verschillende toetsen om de resultaten

van de leerlingen te meten en de ontwikkeling van de individuele leerling in beeld

te houden.

OnderwijsresultatenOnderwijsresultaten

Vanaf groep 3 worden ieder half jaar  de toetsen van het leerlingvolgsysteem van

Cito afgenomen. In groep 1 en 2 worden geen toetsen afgenomen. De leerlingen

uit groep 1 en 2 volgen wij in hun ontwikkeling door gerichte observaties, welke

worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem in Parnassys. In groep 8 nemen we

in aprilde IEP toets af  om de resultaten en het niveau van de leerlingen in beeld

te brengen.

Alle toetsen worden door de leerkrachten geanalyseerd en waar nodig wordt het

onderwijsaanbod voor leerlingen aangepast. Dit wordt besproken met de IB-er

tijdens de groeps- enleerlingbespreking. Deze zijn 3 keer per jaar. Tijdens deze

bespreking wordt de groep (en zo nodig ook individuele leerlingen, 

doorgesproken en gekeken of het aanbod nog  passend is of aangepast moet

worden.

De resultaten op basis van de referentieniveaus zagen er afgelopen jaren als

volgt uit:
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Instroomkenmerken

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 niet bij alle drie de vakgebieden het landelijk

gemiddelde behalen. Vooral bij rekenen zijn de resultaten al een paar jaar lager.

Daardoor hebben we extra ingezet op het didactisch handelen en zien dat de

scores ook omhoog zijn gegaan. In deze groep is het uitstroomniveau erg

wisselend. Mede hierdoor hebben we het landelijk gemiddelde voor de 1F en 1S

doelen niet gehaald, maar ten opzichte van de vorige jaren zien we hierin wel een

stijgende lijn. We zijn tevreden met de ontwikkeling en zetten deze voort.

Hiervoor maken we als school een verbeterplan. Ieder jaar zijn de eindscores

gespreksonderwerp voor de evaluatie van het onderwijs op onze school.

Vragen zijn dan: Waar scoren wij bovengemiddeld, waar onder niveau. Waar gaan

wij ons onderwijs aanpassen of anders vormgeven om een optimale ontwikkeling

na te blijven streven?
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Op De Regenboog geven we een schooladvies op basis van verschillende

instrumenten. Zo maken wij gebruik van het leerlingvolgsysteem. Daarin kunnen

wij zien wat de ontwikkeling van een leerling gedurende de gehele

schoolloopbaan is geweest. Observaties, werkhouding, taakaanpak en motivatie

worden ook meegenomen in het advies. Op basis van alle elementen hopen we

te komen tot een gezamenlijk besluit en advies. De eindtoets bevestigt in de regel

het schooladvies. Mocht dat niet zo zijn en valt de toets veel hoger uit dan het

gegeven advies, dan kunt u met het voortgezet onderwijs van uw keuze in

gesprek gaan om te kijken of uw zoon/dochter toch toegelaten kan worden.


