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Kwaliteitscriteria 

 

  1 Verantwoording 

 
Dit schooljaarverslag is een verantwoordingsdocument dat past bij  
de opdracht tot meervoudig publieke verantwoording, zowel horizontaal  
(aan de schoolomgeving) als verticaal (bevoegd gezag, 
overheid/inspectie). 
 

  2 Evaluatie 

 
Voor team en directie vormt het schooljaarverslag een evaluatieve 
terugblik op het afgelopen schooljaar: welke resultaten hebben we 
behaald en wat betekent dat voor onze beleidsvoornemens voor het 
nieuwe schooljaar. 
 

  3 Analyse en actiepunten 

 
In elk hoofdstuk zoeken we naar trends, analyseren we gegevens, 
trekken we conclusies en formuleren we waar mogelijk actiepunten voor 
het nieuwe schooljaar. 
 

  4 Kwaliteitscyclus 

 

Dit schooljaarverslag maakt deel uit van de kwaliteitscyclus:  

Schooljaarplan – Schooljaarverslag – schoolplan 2019-2023 
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Hoofdstuk 1: Kengetallen 

 

 

 

1.1 Leerlingen (per 1 oktober 2022) 
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Op CBS de Reinbôge zijn geen leerlingen met een speciaal leerlingengewicht ingeschreven 

 

 Leerlingaantal per 1 oktober 2020 en prognose 2020-2024 

Jaar 2021 2022* 2023** 2024 2025 

Aantal           49*** 38 39 36 34 

* Teldatum 1 oktober 2022 

** Per 2023 wordt de teldatum jaarlijks 1 februari 2023 

*** Leerlingen van twee locaties: CBS de Reinbôge en locatie CBS de Oerdracht in Exmorra 
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Conclusies en consequenties voor ons beleid 

 

Met dit leerlingenaantal worden de verschillende groepen dusdanig klein dat je eigenlijk niet meer kunt 
spreken van een groep, ook al omdat er ook binnen een groep nog eens sprake is van (soms grote) 
niveauverschillen. Verschillende scholen, die te maken hebben met dezelfde ‘problematiek’, zijn in de 
afgelopen jaren over gestapt op een andere organisatievorm van het onderwijs.  

Door de inzet van NPO gelden en werkdrukmiddelen hebben we voldoende personeel kunnen 
bemachtigen om de groepen draaiende te houden en niet nog meer samen te voegen. 

Specifieke onderwijsbehoeften  2021 – 2022 

(peildatum einde schooljaar)  

Aantal leerlingen met OPP voor één vak (HP) 

Kleuterverlengers 

2 

3 

Aantal leerlingen met OPP voor meer vakken 0 

Aantal leerlingen met een dyslexieverklaring 0 

Aantal leerlingen met een dyscalculieverklaring 0 

Aantal leerlingen met verklaring ADHD / PDDNOS/ etc.  2 

Aantal leerlingen met diagnose Hoogbegaafd 0 

Aantal leerlingen met ondersteuning vanuit SWV 0 

Aantal leerlingen met plan van aanpak vanuit CJG 0 

Aantal leerlingen dat deelneemt aan VVE programma 0 

Aantal leerlingen dat thuis zit (leerlingen die niet toelaatbaar zijn 

op andere scholen binnen het SWV Passend Onderwijs) 

0 

Analyse / trends 

***Op 1-10-2021 zijn we uitgekomen op een leerlingenaantal van 35 leerlingen voor CSB de Reinbôge en 
14 leerlingen die onderwijs volgden op locatie CBS de Oerdracht te Exmorra (per 1-08-2021 gefuseerd).  

De prognose is dat het leerlingenaantal de komende jaren schommelt rond de 35 leerlingen. Door de fusie 
kunnen we de komende jaren extra gebruik maken van fusiegelden (bijna €450 per leerling).  
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1.2 Kengetallen personeel 

 

 
 

Personeel 2020 – 2021  

Functie M V Totaal 

Directie  1  1 

IB / zorg  1 * 1 

Leerkracht ob  2 2 

Leerkracht mb  2 ** 2 

Leerkracht bb 1  1 

Onderwijsassistent  2*** 2 
 
*De intern begeleider is tevens Ib-er op een andere school binnen de stichting. 
**De middenbouw leerkracht werkt ook in de onderbouw. 
***Eén onderwijsassistent was stagiaire in de bovenbouw. Volwassen opleiding. Positief afgerond, diploma behaald. 

 

Onderwerp / thema teamscholing individuele scholing 2021 - 2022 Organisatie 
  

Het team neemt deel aan de cursus Engels voor de groepen 1 t/m 8 

 

Reguliere herhalingscursussen BHV zijn door Covid-19 niet allemaal doorgegaan 

LeerMeer onderwerpen zijn door Covid-19 niet doorgegaan 

Cursus: Snappet ‘rekencoördinator’ → Bernd 

Cursus: Audit → Johanna 

NHL Stenden + 
CBS de 
Reinbôge  
 
CBO De 
Greiden 
 
 
Snappet 
 
CBO de 
Greiden + BMS 

Overzicht relevante personele ontwikkelingen 2021-2022 

De samenstelling van het team is het laatste jaar gewijzigd. Melanie krijgt een vaste aanstelling voor wtf. 
0,6 locatie CBS de Reinbôge. Juf Elske gaat afscheid nemen van de stichting per 1 augustus 2022. 
 

 
 

 
 
 

Samenvatting op schoolniveau leerkrachtvaardigheden in 2021 - 2022 

Er heerst in de school een rustig werkklimaat. De leerlingen zijn in grote mate voldoende taakgericht aan 
het werk. De leerkrachten hanteren een gedifferentieerde instructie.  De leerkrachten hanteren de 
belangrijke elementen van het IGDI model in hun lessen. Ook afgelopen jaar hebben wij met Covid-19 te 
maken gehad. Als meetinstrument zijn wij overgestapt, per 1 augustus 2021, naar IEP lvs. Wij hebben dit 
als zeer prettig ervaren. Dit schooljaar hebben we leerlingen-, ouders en team enquêtes afgenomen. We 
kunnen concluderen dat iedereen tevreden is! In groep 6 werken we mee aan het IMAGE onderzoek. De 
leerkracht en de intern begeleider vullen een online enquête in en daarna de leerlingen. Over twee jaar 
vullen deze leerlingen nogmaals de vragenlijsten in en gaan we kijken wat de ontwikkelen zijn. 
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1.3 analyses opbrengsten 20-21  

(Eindopbrengsten 2015-2022 en Tussenopbrengsten) 

 

 

Groep  Eindtoets  15-16  16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 

Groep 8 

 

Eindresultaten 
IEP eindtoets 

86,4 78,1 72,7 91,0 Geen 

IEP* 

83,0 82,8 

*Vanwege de lockdown is er geen IEP toets afgenomen. 
 
Roodgekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de ondergrenzen van de inspectie, 
Groengekleurde resultaten liggen op of boven de ondergrens van de inspectie. 

De eindtoetsen geven inzicht in de reken- en taalvaardigheid van een leerling aan het einde van de 
basisschool, deze zijn verplicht om af te nemen. Ze zijn een hulpmiddel voor leerkracht, leerlingen en 
ouders om na te gaan of het schooladvies klopt. Scholen moeten verplicht toetsen, en zijn met 
ingang van dit schooljaar gebonden aan de gecertificeerde eindtoetsen.   
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Beoordeling opbrengsten 

De inspectie geeft op basis van een vastgestelde ondergrens aan of de eindopbrengsten als 
voldoende kunnen worden beschouwd. Dit is puur een beoordeling van de opbrengsten van de 
betreffende groep in dat schooljaar. De inspectiebeoordeling van de  eindopbrengsten van de school 
is niet gebaseerd op één schooljaar. Standaard wordt gekeken naar de drie laatste schooljaren. 
Wanneer deze alle drie als onvoldoende worden beoordeeld, wordt bij kleine scholen (groepen met 
minder dan 10 leerlingen) ook gekeken naar de tussenopbrengsten van groep 7.  Mochten ook die 
resultaten reden tot zorg geven, dan doet de inspectie eventueel nader onderzoek. 

De score van de eindopbrengsten schooljaar 2021-2022 komen overeen met het advies dat is 
gegeven voor het vervolgonderwijs. 

 Tussenopbrengsten 2021-2022 op groepsniveau (I en M: eerste vijf rijen van de tabel) 

 

          
 

In maart 2021 hebben wij gekozen om de IEP lvs bij groep 3 t/m 8 af te nemen, per 1 augustus 2021 

zijn wij definitief overgestapt op IEP lvs. Voor AVI en DMT blijven wij Cito gebruiken. Bij twee 

leerlingen is de Cito rekenen en wiskunde toets in de eerste periode afgenomen omdat deze twee 

leerlingen tijdelijk op onze school waren geplaatst. 

In juni 2022 hebben wij wederom IEP LVS afgenomen. We ervaren de afname van IEP LVS als zeer 

plezierig. Leerlingen maken een groei door. Dwarsdoorsnede en trendanalyses zijn mogelijk.  
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Eindopbrengsten 2021-2022 op groepsniveau (II en E score laatste 4 rijen) 

 

- Aandachtspunt is DMT. Woordjes lezen: drie kaarten, drie keer 1 minuut bij groep 4. Eind groep 3 

Cito A score, midden groep 4 Cito B score en eind groep 4 Cito D score.  

- We scoren bovengemiddeld groepen 4-8 voor lezen (begrijpend lezen) 

- We scoren bovengemiddeld groepen 3-8 voor rekenen 

- We scoren bovengemiddeld groepen 3-8 voor taalverzorging (spelling) 
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Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften  

 

 

21-22 

Aantal leerlingen in groep 8 met een eigen leerlijn voor taal én rekenen met maximaal 
uitstroomniveau eind groep 7. 

0 

Aantal leerlingen in groep 8 met een eigen leerlijn voor taal én rekenen dat het beoogde 
tussen einddoel haalde*) 

0 

 

 

Samenvatting analyses en conclusies n.a.v. analyse opbrengsten tussen- en eindresultaten  

De totale eindopbrengsten van de afgelopen jaren worden als voldoende beoordeeld.  

Onze totale tussenopbrengsten (gebaseerd op de resultaten M- en E-toets voor technisch lezen, 

begrijpend lezen en rekenen van dit schooljaar) zijn goed.  

We moeten bij de eindopbrengsten  en de tussenopbrengsten aantekenen dat het aantal 

leerlingen per groep dusdanig klein is dat zowel een erg goede, als een erg zwakke score te veel 

invloed heeft op het groepsgemiddelde. Daarnaast hebben we afgelopen schooljaar wederom te 

maken gehad met een korte lockdown. 

De tussenopbrengsten beoordelen we daarom ook op individueel niveau. Welke ontwikkeling 

heeft de leerling doorgemaakt en wat betekent dat voor de doelen die we stellen voor het 

vervolg. Bij de eindopbrengsten is het van belang of de leerling naar verwachting heeft 

gepresteerd en of de score passend is bij het advies dat is gegeven voor het vervolgonderwijs. 

Daarnaast moeten we dit jaar rekening houden met een periode thuisonderwijs waarbij de ene 

leerling wel baat heeft en de andere minder, maar gezien de uitslagen blijkt dat leerlingen hier 

weinig last van hebben gehad. 

Consequenties voor ons beleid: 

We blijven ons richten op het maat bedienen van de individuele leerlingen, waarbij analyseren 

erg belangrijk is. Het interpreteren van toets resultaten, om vervolgens het eigen handelen en / 

of het aanbod of de methode daar waar nodig aan te passen heeft onze aandacht. Op deze wijze 

komen we zo optimaal mogelijk tegemoet aan de onderwijsbehoefte van de individuele leerling.  
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Doorstroming: verlenging kleutergroep / doublures 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten door- en uitstroom en adviezen voortgezet onderwijs 

 

 

 

 

 
  

Op de Reinbôge krijg1 één kleuter een verlenging van de kleuterperiode, waarbij ouders 

meegenomen zijn in het proces. Ook krijgt 1 leerling in groep 3 een doublure.  In ons onderwijs 

houden we rekening met verschillen in belangstelling, aanleg en tempo, zodat ieder kind zich zo 

veel mogelijk ontwikkelt in een ononderbroken leerlijn.  

Daar waar nodig werken wij met verlengde instructie, aangepast lesmateriaal voor verdieping 

en/of verrijking, remediëren van bepaalde stof, een eigen leerlijn of speciale begeleiding op het 

gebied van gedrag, concentratie en/of zelfstandigheid. 

De beslissing van een verlenging van de kleuterperiode wordt gedaan op basis van het protocol 

“overgang groep 2-3”, dat is opgenomen in het zorgprofiel van de school. Datzelfde geldt voor 

het protocol overgang groep 3-4. 
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De leerlingen van De Reinbôge presteren in het voortgezet onderwijs over het algemeen naar  
verwachting. We kunnen zeggen dat het schooladvies voor de schoolverlaters in voldoende mate 
conform de mogelijkheden is.  
  



Schooljaarverslag 2021-2022                 03IB CBS De Reinbôge Tjerkwerd  

 

 

Hoofdstuk 2: Evaluatie Schooljaar 2021 - 2022 

2.1 Evaluatie Schooljaarplan 

Overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar 

BELEIDSTERREIN  2020-2021 

Zorg voor Kwaliteit 
Evaluatie verschillende 
beleidsterreinen 
 
 

Evaluatierooster Borgingsdocumenten 
Dit schooljaar hebben we 9 borgingsdocumenten bijgesteld en 
geëvalueerd. We vinden dit als team erg prettig werken en de 
controle en betrokkenheid is hoog. Van de 9 zijn 2 nieuwe 
borgingsdocumenten. 

Management & Organisatie 
Investeringsbegroting 

De volgende zaken waren opgenomen in de investeringsbegroting 
van het kalenderjaar 2022:  

• Vervanging armaturen (verlichting) 

• Vervanging dak 

• Aanschaf 8x Chromebook van het NPO geld 

• Vervanging rekenmethode 
 

Management en Organisatie 
Inzet formatie 
 

Inzet middelen werkdrukverlaging: 
In het schooljaar 2021-2022 gebruiken wij het geld voor de formatie 
van een onderbouw leerkracht om de groepen kleiner te houden. 
Het NPO geld (€400,00) per leerling gebruiken wij tevens deels voor 
de formatie van de leerkracht groep 1-2-3 en om voor de 
onderwijsassistent.  
In 2022-2023 hebben we te maken met fusiegelden. De 
werkdrukmiddelen zetten we in voor onze onderwijsassistent. De 
NPO gelden voor extra uren onderwijsassistent en vrij roosteren 
leerkrachten. 
 

BELEIDSTERREIN 2020-2021 

Zorg en begeleiding 
 
 
 
 
 
 
 

Afgelopen schooljaar hebben wij gebruikt om IEP lvs goed weg te 
zetten en dat in samenhang met het nieuwe rapport. Ons rapport 
bestaat uit een rapport uit Parnassys, uitdraai Iep lvs en uit werkjes 
waar leerlingen trots op zijn! Voor beide onderwerpen hebben wij 
een borgingsdocument opgesteld. Hierin staat alle richtlijnen en 
afspraken die wij hanteren.  

Management & Organisatie 
Administratiesysteem  
 

Scholing leerlingvolgsysteem Parnassys 
Sinds dit jaar staat het rapport in Parnassys. Automatisch rolt er na 
een periode een nieuw leerlingenrapport uit. Voor leerkrachten is dit 
overzichtelijk. We maken geen gebruik meer van de Dult-koppeling 
en hebben het contract per 1 september 2022 beëindigd.  
 
 

Management & Organisatie 
Communicatie ouders 
 

Office365 
We gebruiken binnen het team office365. We werken niet meer met 
USB sticks i.v.m. de AVG. 
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Opzetten Klasbord 
Volgens plan ingevoerd, werkt naar tevredenheid. 
Voldoet aan AVG. Ouders kunnen zelfs de foto’s eraf halen. Ze zijn 
hiervoor op de hoogte. We hebben dit jaar gebruik gemaakt van alle 
nieuwe functies binnen Klasbord. 
 
Beeldformulier 
Alle ouders hebben aan het begin van het schooljaar het formulier 
beeldmateriaal ingevuld en ondertekend. Specifieke kenmerken zijn 
uitgewerkt in een tabel en zitten voor in de groepsmap. Dit 
formulier wordt aan het begin van het jaar geüpdatet en worden 
ouders via de nieuwsbrief hierop gewezen. 
 
Tweejaarlijkse enquête 
Dit jaar hebben we een enquête bij ouders, leerlingen groep 6-7-8 
en team afgenomen. We kunnen trots zijn op de uitkomsten. De 
uitkomsten zijn gedeeld met ouders via de nieuwsbrief, Klasbord en 
op de ouderavond. 
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Onderwijs en leren 
Aanbod afstemming 
Methodevernieuwing  

Afstemming aanbod 
Lesroosters zijn op elkaar afgestemd, zodat er groep overstijgend 
gewerkt kan worden (op dezelfde dag, dezelfde tijd, hetzelfde vak). 
Dit is voor het grootste deel gerealiseerd.  
 
Methodevernieuwing 
Rekenmethode 
We hebben ons de laatste maanden georiënteerd op een nieuwe 
rekenmethode. We hebben gekozen voor Alles Telt Q. We starten per 
augustus 2022 met de nieuwe methode. Groep 3-4-5 op papier en 
groep 6-7-8 digitaal. We zien dat de leerlingen ui groep 4-5 zichtbare 
achterstanden ontwikkelen en hebben daarom gekozen om 
vervroegd een nieuwe methode aan te schaffen en hier volop op in te 
zetten. 
 
Engels 
Voor Engels zijn we aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. 
We willen graag Engelse les aanbieden vanaf groep 1 en op dit 
moment krijgen wij subsidie om de cursus te volgen en materiaal aan 
te schaffen. 
 
Frysk 
Op dit moment wordt er gewerkt aan een taalbeleidsplan. Spoar 8 
wordt in alle groepen ingezet. Vanaf maart bieden wij in groep 4 de 
lêsline aan en in groep 5-8 gebruiken we stavering. Ook zijn er nieuwe 
Fryske leesboeken aangeschaft. 
 
Wetenschap & techniek 
Aan het begin van het schooljaar zijn wij gestart met het thema ‘Wat 
wil ik worden?’ Ook de bovenbouw heeft gebruik gemaakt van 
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technieklessen om de VO scholen. Dit gaan we uitbreiden naar de 
middenbouw. 
 
 

BELEIDSTERREIN 2021-2022 

Persoonlijke ontwikkelingen en 
teamontwikkeling 

 

Teamontwikkeling 
*Pop: alle leerkrachten hebben een eigen Pop geschreven. Deze 
kwam regelmatig ter sprake en is in juni 2022 geëvalueerd. 
*Functionerings- en beoordelingsgesprekken: met alle teamleden 
heb ik een gesprek gehad. Afhankelijk van de functie verschilt dat.  
*Groepsbezoeken: in elke groep heeft de directie een groepsbezoek 
gebracht. De voortgang is besproken. Door de Coronacrisis is er dit 
schooljaar geen tweede bezoek in de groep gebracht. 
*Cursus Engels teambreed. 
*Teambreed werken we nu met het rapport uit Parnassys. 
*Van Cedin hebben we twee keer een cursus gevolgd over 
kindgesprekken. Dit sluit goed aan bij IEP lvs. 
 
Persoonlijke ontwikkeling 
*Bernd heeft de cursus rekencoördinator van Snappet gevolgd. 
*Johanna heeft de Audit cursus gevolgd. 
*Yke heeft Kanjer licentie C gevolgd. 
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Hoofdstuk 3: Waardering belanghebbenden en betrokkenen 

 

 

3.1 Waardering Inspectie 

 

Beoordeling inspectie op: http://www.onderwijsinspectie.nl  : Basistoezicht  

De kwaliteit van het onderwijs op CBS "De Reinbôge" in Tjerkwerd is voldoende.  
De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het 
onderwijs. 
 

Conclusies en consequenties voor ons beleid 

 
Het laatste reguliere inspectiebezoek van De Reinbôge heeft plaatsgevonden in november 2013. 
Inmiddels is de wijze waarop de inspectie toezicht houdt ingrijpend veranderd. In het schooljaar 2017-

2018 heeft de inspectie een zgn. bestuursonderzoek gedaan bij CBO De Greiden. Op het niveau van het 

bestuur onderzoekt de inspectie in elk geval de kwaliteitszorg en het financieel beheer. Heeft de inspectie 

tijdens de voorbereiding van het vierjaarlijks onderzoek het vermoeden dat de kwaliteit van een van de 

scholen onvoldoende is, dan kan er op de betreffende school een kwaliteitsonderzoek naar risico’s 

uitgevoerd worden op vooraf bepaalde standaarden.  

 

De inspectie heeft geen reden gezien De Reinbôge op te nemen in het toezicht. Wel is het mogelijk dat we 

binnen de stichting volgend schooljaar weer toe zijn aan een bestuursonderzoek. Binnen de stichting gaan 

we in samenwerking met Tjongerwerven en Nijegaast audits bij elkaar afnemen. CBS de Reinbôge is 

volgend schooljaar aan de beurt. 

 
Gezien de resultaten van de eindopbrengsten van de laatste vijf schooljaren, bestaat ook de mogelijkheid 
dat de inspectie tijdens de jaarlijkse risicoanalyse de school tussentijds bezoekt, dan wel informatie 
opvraagt om te oordelen of een bezoek of een nadere analyse  wenselijk is. 
 
Wel hebben we in mei - juni 2022 meegedaan met het themaonderzoek van IMAGE. Dit is een onderzoek 
in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om de effecten van 
onderwijsaanpassingen te onderzoeken die rekening houden met de verschillen tussen kinderen in hun 
schoolse vaardigheden. De resultaten helpen de leerkrachten om het passend onderwijs goed in te richten. 
In 2024 vindt dit onderzoek wederom plaats bij de leerlingen die dan in groep 8 zitten.  

 
  

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

Formulier Vaststelling Schooljaarverslag 2021-2022 

 

School:    CBS De Reinbôge  

Adres:     Waltaweg 29 

Postcode / plaats:  8765 LM Tjerkwerd 

 

 

VERKLARING 

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van CBS De Reinbôge het schooljaarverslag  2021-2022 
te hebben besproken en vastgesteld. 

Namens de MR, 
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