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Beste ouders, verzorgers en geïnteresseerden, 

 

Afgelopen schooljaar hebben we sinds een lange tijd weer ouders in de school mogen ontvangen, 

voorstellingen mogen bezoeken, zijn alle klassen op schoolreis geweest en groep 7/8 zelfs op zeilkamp. 

Een jaar waarin we weer terug zijn gegaan naar ‘normaal’ en laten we hopen dat dit in de toekomst ook 

zo blijft. 

Het afgelopen jaar hebben alle kinderen en de leerkrachten weer een mooie ontwikkeling doorgemaakt. 

Leerkrachten hebben bij elkaar in de klas naar het effect van hun eigen handelen gekeken en met deze 

kennis hun lessen nog sterker gemaakt. Leerlingen zijn hard aan het werk geweest om op verschillende 

gebieden stappen vooruit te maken. 

In dit jaarverslag blikken we terug op de doelstelling uit het schooljaarplan 2021-2022. Bij elke 

doelstelling staat een evaluatie die is opgesteld met team Wicher Zitsema. Naast de doelstellingen 

kijken we in dit verslag naar de gemiddelde scores van on leerlingvolgsysteem en blikken we terug op de 

resultaten van de eindtoets. 

 
Met vriendelijke groet, 
Jeroen Habets 
Directeur cbs Wicher Zitsema 
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Brin:  04HO 

School:  cbs Wicher Zitsema 

Adres:  Zuiderstraat 1 

Postcode: 9991CM 

Plaats:   Middelstum 

 

Verklaring: 

 

Hierbij verklaart de ondergetekende te hebben ingestemd met het schooljaarverslag 2021-2022. 

 

Namens de medezeggenschapsraad: 
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De opbrengsten van ons onderwijs zijn weergegeven in een gedeelte leerlingvolgsysteem en een 

gedeelte eindtoets. 

Voor ons leerlingvolgsysteem gebruiken we de toetsen van Cito 3.0. Twee keer per jaar maken de 

leerlingen deze toets. De uitslagen van de toetsen geven ons meer inzichten in de ontwikkeling van de 

leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. Met dit inzicht stemmen we het onderwijsaanbod 

zo goed mogelijk af op de onderwijsbehoeften van de groep en de individuele leerlingen. In afbeelding 1 

zijn de gemiddelde scores per toets per groep van afgelopen jaar te zien. 

 

 

Afbeelding 1: Gemiddelde CITO-scores 2021-2022 

De scores van de eerste toets staan aan de linkerkant, de M toetsen, van afbeelding 1. De toetsen van 

het tweede afname moment staan aan de rechterkant, de E toetsen. Op de toetsen kan een score van I 

t/m V gehaald worden. Elke toets toetst een andere vaardigheid. DMT toets de leessnelheid van de 
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leerlingen, TBL toetst begrijpend lezen, WW staat voor werkwoordspelling en wordt afgenomen vanaf 

eind groep 7. SP toetst spelling en RW staat voor rekenen en wiskunde. Als er een leeg vlak staat dan is 

de toets niet afgenomen. Ten opzichte van de midden toetsen zijn alle groepen dit schooljaar 

vooruitgegaan. Uiteraard halen wij uit deze cijfers ook aandachtspunten waarmee we komend 

schooljaar aan de slag gaan om ons onderwijs op het gewenste niveau te houden. 

 

Tot en met 2019 hebben wij bij groep 8 de IEP-eindtoets afgenomen. Afgelopen schooljaar hebben we 

een uitstapje gemaakt naar de DIA-eindtoets. We zijn hier niet verder mee gegaan, om dat we niet 

tevreden waren over de manier van afname. Leerlingen zijn niet gewend om dit digitaal te doen. Dit jaar 

hebben wij daarom gekozen om weer de IEP-toets af te nemen. De toets is in twee dagdelen 

afgenomen. 

 

 

Afbeelding 2: Schoolrapportage IEP eindtoets 2022 

Op de bovenstaande afbeelding zien we de opbrengsten van de eindtoets verdeeld over drie 

vakgebieden. De opbrengsten worden gescoord naar referentieniveaus.  

De referentieniveaus zijn ontwikkeld om er voor te zorgen dat er in het hele Nederlandse onderwijs 
duidelijke doelen zijn om aan te werken. Het onderdeel lezen gaat over begrijpend lezen en 
taalverzorging gaat over spelling.  
 

De referentieniveaus geven voor lezen en taalverzorging de scores 1F en 2F aan. Voor rekenen 1F, 1S en 
2F. Het basisniveau voor alle drie de onderdelen is 1F, alle kinderen zouden dit niveau aan het eind van 
de basisschool moeten beheersen, 2F en 1S zijn een hoger streefniveau voor het basisonderwijs.  
 

De overheid heeft als wens dat een groot deel van de leerlingen van de basisschool een hoger niveau 
haalt dan het referentieniveau, namelijk het streefniveau. Voor taalverzorging en lezen is dat 2F voor 
rekenen 2S. Deze niveaus hebben te maken met het niveau dat in de vervolgopleiding vereist is om het 
diploma te kunnen behalen. 
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In afbeelding 2 is te zien dan 100% van onze leerlingen het basisniveau voor lezen en taalverzorging 
hebben gehaald. Voor rekenen is dit 83%. Als we kijken naar de streefniveaus dan we dat respectievelijk 
voor taalverzorging, lezen en rekenen dat 42%, 75% en 8% deze score behaald hebben. Met deze 
opbrengsten zijn wij niet tevreden, komend schooljaar gaan wij dan ook onderzoeken hoe het komt dat 
onze eindopbrengsten, voornamelijk rekenen achterblijven. 
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Het schooljaarplan is opgebouwd vanuit de vijf speerpunten van Noordkwartier. Deze speerpunten zijn 

kwaliteit, professionaliteit, talenten, toekomst en samenwerken. Per speerpunt heeft het team van cbs 

Wicher Zitsema in juni 2021 punten geformuleerd waar in schooljaar 2021-2022 aan gaan gewerkt is om 

het onderwijs nog verder te versterken. Bij elke doelstelling staat een evaluatie van hoe dit het 

afgelopen schooljaar gegaan is. 

 

 

Alle medewerkers van de 
school weten hoe ons 
onderwijs eruitziet, 
geven op de afgesproken 
wijze les en spreken 
elkaar hierop aan.  

Tijdens collegiale klassenbezoeken hebben de leerkrachten gekeken of het 
onderwijs gegeven wordt zoals in de onderwijsplannen is afgesproken. Daar 
waar nodig zijn de onderwijsplannen aangepast. Door het kijken bij elkaar 
zijn de onderlinge gesprekken meer gericht op het onderwijs en hebben we 
geleerd om te letten wat het effect op de leerling is bij het handelen van de 
leerkracht. 

Het onderwijsteam heeft 
een duidelijk beeld van 
de ontwikkeling van alle 
leerlingen door gebruik 
te maken van een 
leerlingvolgsysteem dat 
past bij onze populatie 
en werkwijze. 

Wij hebben onderzoek gedaan naar twee leerlingvolgsystemen (LVS). De IEP 
en Cito leerling in beeld. Wij hebben gekozen om vanaf komend schooljaar 
te starten met het leerlingvolgsysteem van IEP. Het LVS van IEP sluit beter 
aan bij onze wensen, er wordt getoetst wat aangeboden is, er wordt 
gekeken naar waar het kind staat in zijn ontwikkeling. Tevens heeft IEP LVS 
een volginstrument om een leerling inzicht te laten krijgen in zijn eigen 
profiel. 

De leerkrachten 
gebruiken tijdens de 
rekenlessen het directe 
instructie model op de 
juiste wijze en hebben 
een goed beeld bij de 
rekenvaardigheden van 
de leerlingen. De 
leerlingen ontvangen 
hierdoor passend 
rekenonderwijs.

We zijn afgelopen jaar overgestapt van de leerlijnen van Rekenrijk naar de 
leerlijnen van Gynzy. De overstap naar deze leerlijnen heeft ervoor gezorgd 
dat we minder zicht kregen op de leerlingen en dat het voor de 
leerkrachten soms onduidelijk was op welk niveau een kind zat. Voor de 
kinderen was er in het begin ook veel onduidelijk. Door samen naar het 
onderwijsplan te kijken en dit aan te passen waar nodig is het de 
leerkrachten gelukt om weer meer zicht op de leerlingen te kijken. Voor het 
verbeteren van het onderwijsplan hebben we onder andere bij elkaar in de 
klas gekeken en elkaar feedback gegeven op het handelen. De resultaten en 
de eindopbrengsten van rekenen blijven echter achter, hierom gaan wij 
volgend jaar met een extern persoon aan de slag om dit te onderzoeken. 

 

In alles wat we doen staat kwaliteit voorop. Wat we doen, doen we goed. We kiezen bewust voor wat 

we doen en prioriteren daarin. Doel voor de komende vier jaar is het ontwikkelen van een sluitend 

onderwijs en ondersteuningsaanbod, zodat al onze leerlingen goed toegerust instromen in het 

voortgezet onderwijs. 
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De school gebruikt een 
methode voor 
godsdienstonderwijs die 
aansluit bij de visie van 
onze school. 

We hebben in de periode maart-april allen de methode Trefwoord 
geprobeerd. Er is afgesproken dat we gaan werken met deze methode 
komend schooljaar aangezien deze meer kan passen in de 
samenwerkingsschool die we willen worden. De methode is opgebouwd 
vanuit de Christelijke identiteit, maar je kunt ervoor kiezen om niet het 
Bijbelverhaal maar het ankerverhaal voor te lezen. Deze zet meer aan om 
na te denken over de levensbeschouwelijke thema’s. 

De school gebruikt een 
methode voor 
wereldoriëntatie die 
aansluit bij de visie van 
de school en uitdaging 
geeft voor alle 
leerlingen. 

We hebben het afgelopen schooljaar wat nieuwe methodes geprobeerd en 
wegens de toekomstige samenwerking met de Wilster hebben we voor nu 
besloten om nog een jaar verder te gaan met Naut, Brandaan en Meander, 
zodat we volgend jaar misschien in overleg met de Wilster iets nieuws 
kunnen aanschaffen.  

Leerkrachten werken in 
een professionele 
omgeving waar ze 
elkaar feedback geven 
op gedrag en gegeven 
lessen. De leerkrachten 
zorgen ervoor dat er 
actie ondernomen 
wordt met de gegeven 
feedback. 

We hebben ervoor gekozen om op school de LeerKRACHT methodiek te 
gebruiken. Afgelopen jaar hebben wij een training gehad die bedoeld was om 
de focus te leggen op het feedback geven aan elkaar en feedback ontvangen. 
De focus van deze training werd echter verplaatst naar de LeerKRACHT cyclus 
en kwam bij leerkrachten de vraag of wij wel willen werken via de LeerKRACHT 
methodiek.  
Als dit schooljaar afgerond is, hebben wij één hele cyclus via de LeerKRACHT 
van methodiek gewerkt, op het moment van dit schrijven moeten we hier nog 
een evaluatie (retrospectieve) van houden. Wel hebben we besloten om 
komend schooljaar wederom via de LeerKRACHT methodiek te gaan werken. 

 

Professionaliteit staat hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn professionals en hebben de ambitie 

zich verder te ontwikkelen. Doel is dat zij samenwerken in en aan een professionele leergemeenschap, 

waarin ontwikkelen, eigenaarschap en verantwoording afleggen hand in hand gaan. 
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De leerlingen krijgen een breed 
scala aan cultureel en creatief 
aanbod.  

Dit schooljaar zijn de groepen weer opgestart met ateliers, deze 
zijn begeleidt door ouders en externen. Ook hebben alle klassen 
verschillende voorstellingen bezocht of hebben zij een cultureel 
uitstapje gedaan.

Leerlingen die aan de bovenkant 
van de scores zitten ontvangen 
een passender aanbod. 
Leerkrachten weten hoe ze dit in 
de klas moeten uitvoeren.  

In het schooljaar 2021/2022 zijn er in het kader van NPO gelden 
extra uren gezet op het HB onderwijs op cbs Wicher Zitsema.  
Er is wekelijks 0,1 Fte begroot, om daarbij te komen tot 
verbetering van de begeleiding van deze groep leerlingen en het 
uitwerken van een geüpdatet HB beleid op school.   
Per 1 maart, eerder dan gepland, zijn deze uren stopgezet.  
Tussen 1 augustus en 1 maart is er het volgende gebeurd  
-Er is een startgesprek gevoerd tussen directie en de HB 
coördinator over de bedoeling en invulling van deze uren.  
-Het bleek dat er verschillende documenten in omloop waren, 
die ook nog eens op verschillende plaatsen waren opgeslagen.  
-Alle oude beleidsdocumenten zijn teruggevonden, doorgelezen 
en samen in een (digitale) map geplaatst onder de noemer ‘oude 
beleidsdocumenten en meer’  
  
- Nieuwe, of nog niet gedateerde bestanden zijn geplaatst in de 
Sharepoint-Medewerker-IB-meer- en hoogbegaafd.  
-Er zijn met alle leerkrachten individueel gesprekken gevoerd 
over het gebruik van en de inzet van Levelwerk. Een praktisch 
probleem bleek bijvoorbeeld dat er bij bepaald materiaal een CD 
met audiobestanden hoort, maar dat CD’s niet meer afgespeeld 
kunnen worden.  
Deze CD’s zijn geript en omgezet naar een digitaal bestand, dat 
ook via dezelfde map in de Sharepoint goed terug te vinden is. 
Deze zijn vervolgens ook via de Teams omgeving voor leerlingen 
beschikbaar gemaakt. Let wel, elk schooljaar moeten leerlingen 
opnieuw toegang tot de bestanden krijgen.  

 

Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen en leerkrachten al hun kwaliteiten kunnen ontwikkelen op 

school. 
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-De HB netwerkbijeenkomsten in de regio zijn (en worden) weer 
bijgewoond  
-Er is scholing gevolgd via de NoMa academie en E-Wise  
-Er is een vragenlijst ingevuld, in overleg met de IB-er over de 
huidige stand van zaken, dat vervolgens weer mondeling 
besproken is met een bovenschools HB coördinator.  
-Er is eind november een voortgangsgesprek gevoerd tussen 
directie en HB coördinator over de reeds uitgevoerde 
werkzaamheden en hoe nu verder.  
-Er is contact geweest tussen de HB coördinator en de directeur 
van OJS de Wilster, om te kijken of er op dit gebied ook qua 
beleid dingen samen genomen kunnen worden.  
-Er is een begin gemaakt met het schrijven van een HB 
beleidsplan voor op de Wicher Zitsema, maar door verschillende 
factoren is dit nog niet verder uitgewerkt.  
In de eerste plaats: de onderwijsplannen rekenen en technisch 
en begrijpend lezen zijn nog niet klaar, dat is de basis en zonder 
die basis kan de volgende stap niet gezet.  
Ten tweede: de HB coördinator heeft zelf aangegeven te 
stoppen met deze uren, omdat blijkt dat het privé niet goed 
genoeg te combineren is  
Ten slotte spelen ook de ontwikkelingen aangaande een 
eventuele fusie hierin een rol.  
-Er is een deel van de vergadering voorbereid én geleid over 
Executieve Functies 

Voor het eind van dit kalenderjaar 
heeft het team een gezamenlijke 
visie over onderwijs en de 
identiteit van de school. Deze visie 
dragen wij actief uit en is voor 
externen zichtbaar in de school.  

De komende jaren gaan wij ons meer richten op ervaringsgericht 
onderwijs. Dat wil zeggen dat wij ons handelen en onze 
leeromgeving meer afstemmen op wat de leerlingen nodig 
hebben. Tevens zijn we dit schooljaar een traject gestart om 
richting een samenwerkingsschool te gaan met ojs de Wilster. Dit 
zal ertoe lijden dat we komende jaren onze visie op 
ervaringsgericht werken zullen verduidelijken.  

 

We richten ons in al ons handelen op de toekomst. Aandacht voor burgerschap en diversiteit staan 

centraal. We leggen een goede basis, zodat onze leerlingen volwaardig kunnen deelnemen aan de 

maatschappij en hun eigen persoonlijkheid verder kunnen ontwikkelen. 
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Leerlingen, ouders en leerlingen 
hebben aan het eind van het 
schooljaar meerdere activiteiten 
uitgevoerd met ojs de Wilster. 

Naast de verschillende vieringen hebben wij afgelopen jaar ook 
samen (kinderen, ouders en leerkrachten) een evenement 
neergezet. Een evenement met live muziek, standjes en 
workshops. Tijdens de voorbereiding zijn beide teams gemixt in 
verschillende werkgroepen aan de slag geweest om dit mogelijk te 
maken. Iedereen heeft hier laten zien dat we samen iets heel 
moois neer kunnen zetten.

 

De ontwikkeling van kinderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samenwerking vanuit een IKC 

is voor ons een vanzelfsprekendheid. Doel is dat alle kinderen het aanbod en de ondersteuning krijgen 

om zich optimaal te ontwikkelen en een stevige basis te leggen voor het voortgezet onderwijs. 


