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Voor u ligt het onderwijskundig jaarverslag van Stichting Nije Gaast. Met dit document 
verantwoorden wij ons voor het gevoerde beleid en de resultaten hiervan op onze scholen 
in het schooljaar 2016-2017. 

Onze leerkrachten maken het verschil. Zij zijn de belangrijkste personen voor het realiseren 
van goed onderwijs voor onze leerlingen. Voor het geven van goed onderwijs is vakmanschap 
en passie essentieel. Goed onderwijs zorgt er voor dat ieder kind de mogelijkheid krijgt om 
zich optimaal te ontwikkelen in overeenstemming met zijn of haar talenten, zodat kinderen 
zo goed mogelijk worden toegerust voor deelname aan de samenleving. 

Onze schoolleiders zijn verantwoordelijk voor de onderwijskundige uitvoering binnen de 
scholen. Het college van bestuur (CvB) geeft hiervoor de kaders aan. De raad van toezicht 
(RvT) houdt toezicht op het CvB en handelt daarmee volgens de kaders van de code voor 
goed bestuur die door de PO-Raad zijn opgesteld. 

Scholen nemen een belangrijke positie in binnen onze samenleving. Deze positie vraagt 
om een helder beleid, een duidelijke koers en vraagt zeker ook om een open en eerlijke 
communicatie over resultaten met allen die bij school betrokken zijn. 

In dit onderwijskundig jaarverslag wordt  regelmatig verwezen naar gegevens van de 
inspecteur van het basisonderwijs. De gegevens van de onderwijsresultaten en leerling 
populatie komen overeen met dat wat de overheid van ons verwacht.

Voorzitter College van Bestuur 
Mevr. R. Tulner

Woord vooraf
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In dit jaarverslag worden veel getallen gerapporteerd. Getallen geven informatie. Het gaat echter  
niet om de getallen op zich, het gaat erom wat ze ons vertellen en wat wij er vervolgens mee doen. 
Uiteindelijk gaat het om de analyse van de (ken)getallen en de consequenties daarvan voor het 
beleid en de verbetering van ons onderwijs. 
Alle scholen binnen Stichting Nije Gaast zijn door de Inspectie voor het basisonderwijs geplaatst 
in het basisarrangement voor het onderwijstoezicht. Dat betekent dat de Inspectie op dit moment 
de kwaliteit van de scholen als voldoende beoordeelt. 
De inspectie bepaalt ieder jaar opnieuw het toezichtarrangement. 

Landelijk daalt het aantal leerlingen in het basisonderwijs. Ook binnen Stichting Nije Gaast hebben 
we daarmee te maken. Op 1 oktober 2016 heeft Nije Gaast 1074 leerlingen. Het college van bestuur 
realiseert zich dat krimp onontkoombaar is en dat de kwaliteit van het onderwijs hierdoor onder 
druk komt te staan.   

In dit onderwijskundige jaarverslag zijn de verschillende resultaten in kaart gebracht.

1. Algemeen
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Kwaliteitszorg 

Er is voortdurend aandacht voor het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. 
De school stelt opbrengstgerichte doelen voor de groepen 1 t/m 8 in één lijn.  Schoolleider, IB-
er en team evalueren deze  regelmatig en bespreken wat bijstelling vraagt in het onderwijs om 
de doelen te behalen. Het college van bestuur bespreekt jaarlijks de onderwijsresultaten met de 
schoolleider.

In  2010  heeft Nije Gaast het kwaliteitsprofiel  “Bewaken en stimuleren van kwaliteit in Nije Gaast” 
ontwikkeld. Dit kwaliteitsprofiel is de basis voor het onderwijskundig jaarverslag van de scholen 
van Nije Gaast.  Het kwaliteitsprofiel geeft een beeld van de school. Naast de eindopbrengsten en 
resultaten van de school, geven ook andere onderwerpen aan waar de school staat. Dit kunnen 
interne schoolzaken zijn (bv kleuterverlenging) en ook normindicatoren zoals deze zijn vastgesteld 
door de inspectie van het basisonderwijs.

In dit onderwijskundig jaarverslag 2016-2017 worden deze kwaliteitsnormen gehanteerd en waar 
mogelijk in cijfers gepresenteerd. 

2.1 Aan de kwaliteitsnormen van Stichting Nije Gaast is voldaan als:

a.  leerlingen, leerkrachten en ouders tevreden zijn over de school
b. elk kind zich op de school kan ontwikkelen naar zijn mogelijkheden. 
c. een school goede opbrengsten heeft
d. de normindicatoren van het onderwijsproces voldoende zijn
e. de sociale competenties voldoende zijn                                                                                       
f. de leerkrachten de leerlingen met kennis van zaken begeleiden

2.  Kwaliteitsprofiel Stichting Nije Gaast
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Friestalige leerlingen in percentages 1-okt-2013 1-okt-2014 1-okt-2015 1-okt-2016

De Bolster 80.8 66.9 66.9 68.7

Us Nije Gea 76 76 - -

De Barte 62 62 64 55

It Grovestinshôf 90.1 78 85.3 77.2

It  Swannenêst 83,4 89 66.6 73.4

De Stapstien 90 71 73 75

De Skeakel 89 89 - -

De Wâlikker 63 63 58 63

De Klinkert 81 59 58 58

Op ‘e Terp 81 76 73 78

De Skutslús 60.9 59.8 53.9 30.5

De Skoalfinne 87 66 66 -

It Finster 75.4 53.6 46.7 55.4

De Fluessen* - - 87.3 87.3

Gemiddeld 79,7 69,9 66.6 65.6

3. Leerlingpopulatie

Om goed onderwijs te geven willen we zicht hebben op de beginsituatie van de leerlingen. De 
leerling is het uitgangspunt voor het aanbod van ons onderwijs.
Enkele belangrijke items met betrekking tot onze leerlingpopulatie zijn:

1.  de thuistaal van de leerlingen
2.  de leerlingen met een leerling-gewicht
3.  opleidingsniveau van de ouders

3.1 Percentage leerlingen met Fries als thuistaal

Om goed en verantwoord taalbeleid te ontwikkelen, met daarin beschreven de positie van het 
Fries, heeft de school deze gegevens nodig. 
De scholen van stichting Nije Gaast volgen allemaal de methode studio F voor het vak Fries en 
hebben afspraken gemaakt over het Fries als voertaal. 

Conclusie: 

Het merendeel van de leerlingen op de Nije Gaast scholen spreekt Fries. Vanaf 2014 is in het 
overzicht  uitgegaan van de gezinnen die alleen het Fries als thuistaal hebben.
In de laatste vier jaren is er een lichte daling zichtbaar van het aantal gezinnen dat alleen het Fries 
als thuistaal heeft. 

*De scholen Us Nije Gea en de Skeakel zijn per 1 augustus 2015 gefuseerd. De nieuwe naam van deze school luidt “De Fluessen”
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Leerlingen met gewicht in percentages 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

De Bolster 4 3.6 2.3 4.1

Us Nije Gea 0 0 - -

De Barte 0 2.6 2.6 1.2

It Grovestinshôf 5 7.6 7.6 7.7

It  Swannenêst 0 0 0 0

De Stapstien 15 10 11 6.9

De Skeakel 7 7.4 - -

De Wâlikker 6 6 4.8 5.7

De Klinkert 2.5 2.3 0 0

Op ‘e Terp 10 7.3 5.9 3.9

De Skutslús 6.3 3.8 2.8 2.6

De Skoalfinne 0 3.6 1.9 -

It Finster 3.4 3.8 5.1 2.4

De Fluessen* - - 4.2 6.7

Gemiddeld 4.6% 4.5% 4.0% 3.7%

3.2 Percentage leerlingen met een gewicht 

In het Nederlandse onderwijsbeleid is de versterking van de onderwijskansen van kwetsbare 
groepen binnen het huidige onderwijssysteem een belangrijk kernpunt. Belangrijk middel 
voor deze versterking is de bekostiging van scholen, waarbij rekening wordt gehouden met de 
sociaal-economische achtergrond van leerlingen. Dat gebeurt met de gewichtenregeling in het 
basisonderwijs.  Deze regeling is gekoppeld aan het opleidingsniveau van de ouders. 

Het is waarschijnlijk dat scholen met een zgn. hoog leerling-gewicht een andere inspanning 
moeten verrichten om leerlingen tot eenzelfde resultaat op de eindtoets te brengen.

Conclusie: 

We zien dat  het percentage leerlingen met een gewicht in de afgelopen vier jaren nagenoeg 
gelijk is gebleven binnen Nije Gaast.  Deze informatie vertelt ons dat op de scholen in Nije Gaast 
ouders een gemiddeld tot hoger opleidingsniveau hebben. Onderwijsachterstanden zijn in Nije 
Gaast niet aan de orde vanuit het opleidingsniveau van de ouders. Op It Grovestinshôf zien we dat 
de leerlingen met een gewicht mede afkomstig zijn van statushouders die huisvesting in Koudum 
aangeboden hebben gekregen.

*De scholen Us Nije Gea en de Skeakel zijn per 1 augustus 2015 gefuseerd. De nieuwe naam van deze school luidt “De Fluessen”
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2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

LBO    MBO >HBO LBO    MBO >HBO LBO    MBO >HBO LBO    MBO >HBO

De Bolster 17 48 35 17 48 35 17 48 35 7.8 57.5 34.1

Us Nije Gea 5.3 55.3 39.4 5.2 36.8 57.8 - - - - - -

De Barte 25 34 41 24 35 41 12 49 39 18.6 30.8 50.6

It Grovestinshôf 21 54 25 17.9 52 30.1 17.9 52 30.1 13.4 52 30.1

It Swannenêst 11 61 28 13.2 44.7 42.1 13.3 63.4 23.3 13.3 63.3 23.3

De Stapstien 20 45 35 21 49 30 22 51 27 14.5 52.7 32.7

De Skeakel 25 61 14 25 62.5 12.5 - - - - - -

De Wâlikker 24 43 33 24 43 33 12 59 29 12 59 29

De Klinkert 40 45 15 17.5 61.5 21 17.5 61.5 21 12.7 59.3 27.9

Op ‘e Terp 19 60 21 24 59 17 17 62 21 7.4 64.9 27.8

De Skutslús 5.6 62 32.4 20.4 55.3 24.3 11,4 57,3 31,2 12.2 56.1 28.5

De Skoalfinne 17 59 24 17 59 24 17 59 24 - - -

It Finster 11.3 56.5 32.2 8.4 55.9 32.6 6.1 49,5 39.3 7.4 53.5 36.6

De Fluessen - - - - - - 23.4 35.1 43.6 16.3 28.6 55.1

3.3  Opleidingsniveau van de ouders

Opleidingsniveau van de ouders in percentages

Conclusie:

De cijfers laten in de afgelopen 4 jaar een lichte daling zien van het percentage ouders met een LBO 
opleidingsniveau. Het percentage ouders met een MBO opleidingsniveau blijft ongeveer gelijk. 
Ook het percentage van de  ouders met een opleiding op HBO niveau of hoger blijft ongeveer 
gelijk.

In bovenstaand schema zijn de percentages ouders die geen opleiding hebben niet zichtbaar. 
Binnen Nije Gaast gaat het hierbij om de volgende percentages:

- Op It Grovestinshof heeft 4.5 % van de ouders alleen basisonderwijs of een buitenlandse 
opleiding niveau basisonderwijs. 

- Op De Skutslus heeft 3.1 % van de ouders alleen basisonderwijs of een buitenlandse 
opleiding niveau basisonderwijs. 

- Op It Finster heeft 2.5% van de ouders alleen basisonderwijs of een buitenlandse opleiding 
niveau basisonderwijs. 
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Op 1 september 2016 is de nieuwe website feestelijk in gebruik genomen. Tijdens de ontwikkeling 
van de nieuwe website is nagedacht over de wijze waarop de enquetes vorm konden krijgen.  In 
het eerste half jaar is gekozen voor de afname en verwerking van de enquêtes door BvPO (Bureau 
voor Praktijkgericht Onderzoek). In het tweede half jaar zijn de scholen gestart met de afname van 
de nieuwe enquête voor de leerkrachten, ouders en kinderen.  Iedere school heeft een uitgebreide 
analyse ontvangen. In onderstaande tabellen vindt u de gemiddelde rapportcijfers die kinderen, 
leerkrachten en ouders aan hun school geven. 

4.1 Resultaten enquête leerlingen

In onderstaande tabel ziet u voor elke school het rapportcijfer vermeld dat door de leerling aan 
de eigen school gegeven wordt. Achter de score staat het aantal leerlingen vermeld dat aan de 
peiling deelnam.

4. Waardering enquêtes

Conclusie:

De enquete geeft een duidelijk beeld van 
de tevredenheid van de leerlingen met hun 
school. Het landelijk gemiddelde rapportcijfer 
dat leerlingen aan hun school geven is 8.1. 
De scholen van Stichting Nije Gaast scoren 
(nagenoeg) gelijk met het gemiddelde van 
8.1. De waardering van de leerlingen voor de 
scholen van Stinting Nije Gaast is daarmee 
‘goed’. 
Van de leerlingen geeft 37 procent aan dat 
zij het leuk vinden om naar school te gaan 
(landelijk is dit 44%). Verder vindt 77 procent 
dat je op de scholen van Stichting Nije Gaast 
veel leert (landelijk zegt eveneens 77% dit van 
de eigen school).
Volgens 83 procent van de leerlingen zijn 
de ouders zeer tevreden over onze school, 2 
procent denkt echter dat hun ouders niet zo 
tevreden zijn.

Gemiddelde 
rapportcijfer 
leerlingen

2016-2017 Aantal  
leerlingen

De Bolster 8.2 102

De Barte 8.2 41

It Grovestinshof 7.9 66

It Swannenêst 7.5 14

De Stapstien 8.4 19

De Walîkker 8.2 53

De Klinkert 7.2 37

Op 't Terp 8.4 26

De Skutslús 8.1 37

It Finster 8.5 87

De Fluessen 8.1 26

Gemiddeld 8.1 508
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4.2 Resultaten enquête leerkrachten

In onderstaande tabel ziet u voor elke school het rapportcijfer vermeld dat door de leerkrachten 
aan de eigen school gegeven wordt.

Gemiddelde rapportcijfer 
leerkrachten

2016-2017

De Bolster 7.8

De Barte 7.2

It Grovestinshof 8.2

It Swannenêst 7.3

De Stapstien 7.8

De Walîkker 7.7

De Klinkert 7.1

Op 't Terp 8.0

De Skutslús 7.4

It Finster 7.4

De Fluessen 9.0

Gemiddeld 7.7

Conclusie:

De enquete geeft een duidelijk beeld van de 
tevredenheid van de leerkrachten met hun 
school. Het landelijk gemiddelde rapportcijfer 
dat leerkrachten aan hun school geven is 7.6.  
De scholen van Stichting Nije Gaast scoren 
nagenoeg gelijk met het gemiddelde van 7.7. 
De waardering van de leerkrachten voor de 
scholen van Stinting Nije Gaast is goed.

4.3 Resultaten enquêtes ouders

In onderstaande tabel ziet u voor elke school het rapportcijfer vermeld dat door de ouders aan de 
eigen school gegeven wordt.

Gemiddelde rapportcijfer 
ouders

2016-2017

De Bolster 7.5

De Barte 7.5

It Grovestinshof 7.6

It Swannenêst 7.6

De Stapstien 8.1

De Walîkker 7.0

De Klinkert 7.7

Op 't Terp 7.9

De Skutslús 7.4

It Finster 7.3

De Fluessen 8.0

Gemiddeld 7.6

Conclusie:

De enquete geeft een duidelijk beeld van de 
tevredenheid van de ouders met hun school. 
Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat de 
ouders aan hun school geven is 7.5. De scholen 
van Stichting Nije Gaast scoren (nagenoeg) 
gelijk met het gemiddelde van 7.6. De 
waardering van de ouders voor de scholen van 
Stinting Nije Gaast is daarmee goed.

De betrokkenheid van de ouders bij de school 
is groot
Van de ouders helpt 77% van de kinderen met 
huiswerk als de kinderen dat willen. Dit is lager 
dan het landelijk percentage ouders dat met 
huiswerk helpt (83%).
Een gesprek thuis over de gebeurtenissen op 
school maken de leerlingen van onze scholen 
ongeveer even vaak als de leerlingen van de 
andere scholen, namelijk 75%.
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Kleuterverlenging in percentages 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

De Bolster 0.4 0.5 2 3

Us Nije Gea 0 0 - -

De Barte 0 0 5 0

It Grovestinshôf 0 2.2 4 5.2

It Swannenêst 0 0 0 0

De Stapstien 0 0 0 0

De Skeakel 0 9.1 - -

De Wâlikker 7 3 4 0

De Klinkert 0 0 6.6 8.3

Op ‘e Terp 0 0 0 0

De Skutslús 0 0 0 1.2

De Skoalfinne 0 6 0 -

It Finster 5,5 0 8.3 5.8

De Fluessen - - 7.6 0

5 Ieder kind ontwikkelt zich naar eigen 
mogelijkheden
5.1 Kleuterverlenging groep 1 en 2

De inspectie hanteert hiervoor de volgende formule: de groep “late leerlingen” in groep 3 
(leerlingen die op 1 oktober in groep 3 al 7 jaar zijn en groep 3 voor de eerste keer doen) wordt 
gedeeld door het totaal aantal leerlingen in groep 3, exclusief de zittenblijvers van groep 3. Het 
percentage kleuterverlenging is hoog wanneer het boven de 12% ligt.  De  school wijkt dan af van 
het landelijke gemiddelde.

Conclusie: 

Binnen de Stichting Nije Gaast zitten alle scholen onder het percentage van 12%.

*De scholen Us Nije Gea en de Skeakel zijn per 1 augustus 2015 gefuseerd. De nieuwe naam van deze school luidt “De Fluessen”



NIJEGAAST - ONDERWIJSKUNDIGVERSLAG 2016-2017

Ieder kind ontwikkelt zich naar eigen mogelijkheden

12

Zittenblijven Groep 3 t/m 8 in percentages 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

De Bolster 0.8 0.5 1 2

Us Nije Gea 0 0 - -

De Barte 0 0 0 1.3

It Grovestinshôf 0 1 1.9 0

It Swannenêst 0 3.1 3.3 0

De Stapstien 0 0 0 0

De Skeakel 0 0 - -

De Wâlikker 0 0 0 0

De Klinkert 0 1.1 2.9 2.4

Op ‘e Terp 2 1.8 0 0.4

De Skutslús 1,2 0 1.5 1.2

De Skoalfinne 1 2 1.9 -

It Finster 2,6 2.1 0.7 0

De Fluessen - - 0 0

5.2 Zittenblijven groep 3 t/m 8

De wettelijke basis voor de beoordeling van de doorstroom van leerlingen ligt in de verblijfsduur 
van 8 jaar in het basisonderwijs  en in het bevorderen van een continue ontwikkeling. Wij 
volgen hierbij de signaalfunctie van de inspectie nl. wanneer gemiddeld over de afgelopen twee 
schooljaren in de groepen 3-8  3% of meer leerlingen blijft zitten.

Conclusie: 

De scholen van Stichting Nije Gaast wijken niet af van het landelijke beeld. Alle scholen zitten 
onder de norm van 3 %.  

*De scholen Us Nije Gea en de Skeakel zijn per 1 augustus 2015 gefuseerd. De nieuwe naam van deze school luidt “De Fluessen”
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Scholen 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

in procenten

Pro BK GT HV Pro BK GT VTH HV Pro BK GT VTH HV Pro BK GT VTH HV

de Bolster 2 29 29 40 3 27 30 40 6 20 32 42 23.1 23.1 15.4 38.4

Us Nije Gea 100  40 40 20

de Barte 23 15 62 10 10 20 60 10 20 70 13.5 6.5 40 40

it Grovestinshof 14.3 38.1 47.6  23 23 15.5 38.5 18.2 18.2 9.1 54.5 5.9 29.4 0 70.6

it Swannenest 25 75  33 67 33 67 25 75

de Stapstien 50 37.5 12.5  43 57 38 24 38 33.3 33.3 33.3

de Skeakel 17 17 67  100

de Wâlikker 36 45 18  18 35 47 72 14 14 33 40 26

de Klinkert 16,6 33,4 50  14 14 28 57 23 18 23 35 30 10 10 50

Op è Terp 33.3 66.7  12.5 37.5 37.5 25 25 50 50 50

de Skutslûs 22 33 45  15.4 15.4 15.4 53.8 50 50 33 20 47

de Skoalfinne 25 75  12.5 12.5 50 25 20 40 20 20

It Finster 27.6 41.4 31 19.3 29 51.6 43.5 21.7 34.8 28 16 16 40

de Fluessen 28.5 43 28.5 33.3 33.3 33.3

5.3 Uitstroom V.O.

Het is belangrijk om te weten of leerlingen hun schoolloopbaan vervolgen op het niveau dat 
verwacht mag worden op grond van hun kennis, vaardigheden, motivatie en werkhouding. We 
willen weten naar welk type vervolgonderwijs onze leerlingen gaan. 

We weten uit het verslag van de inspectie van het onderwijs dat er gemiddeld 44% van de 
leerlingen in de derde klas VO in het Havo en VWO onderwijs zitten. 50%  van de leerlingen 
geniet onderwijs in het VMBO. De andere leerlingen (6%) gaan naar het praktijkonderwijs en het 
voortgezet speciaal onderwijs*. 

Uitleg van de afkortingen
Pro  Praktijkonderwijs
BK  Basis- kaderberoepsgerichte leerweg 
GT  Gemengd – theoretische leerweg
VTH  VMBO T/HAVO
HV  HAVO/VWO

Uitstroom vervolgonderwijs 2016 – 2017 

Weergegeven in percentages
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V.O.  3e leerjaar in percentages 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

De Bolster 90 89 84 ?

Us Nije Gea 100 100 - -

De Barte >90 100 100 100

It Grovestinshôf 90 90 84 90

It Swannenêst 80 80 100 75

De Stapstien 100 86 100 100

De Skeakel 90 75 - -

De Wâlikker 100 100 100 100

De Klinkert >80 >80 >80 >80

Op ‘e Terp 80 80 80 100

De Skutslús 80 100 100 100

De Skoalfinne 90 90 89 -

It Finster 83 87 88 100

De Fluessen - - 90 90

5.4 De leerlingen functioneren naar verwachting in het vervolgonderwijs

Deze gegevens uit het Voortgezet Onderwijs geven het basisonderwijs inzicht in de kwaliteit van 
hun advisering. Hierbij gaat het om de vraag of leerlingen naar verwachting functioneren in het 
voortgezet onderwijs. Dit komt tot uitdrukking in het verloop van de schoolloopbaan van de leerling 
in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs. Is er sprake van vertraging, dan wel afstroom naar 
een lagere  onderwijssoort, dan is dit een indicatie dat de school mogelijk systematisch te hoog  
adviseert. Regelmatig versnellen en een mogelijke opstroom kan een indicatie zijn van een te laag 
vo advies.

Norm inspectie: 75% van de leerlingen functioneert na 3 jaar ( zonder vertraging) op het 
geadviseerde niveau.

Conclusie: 

Alle scholen van Nije Gaast scoren boven de grens van de inspectie. Op 6 van de 11 scholen volgen 
alle leerlingen hetzelfde profiel als hen door de basisschool is geadviseerd. De gegevens van de 
Bolster zijn bij het opstellen van dit verslag nog niet bekend.

*De scholen Us Nije Gea en de Skeakel zijn per 1 augustus 2015 gefuseerd. De nieuwe naam van deze school luidt “De Fluessen”
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6. Leerresultaten

Alle scholen van Stichting Nije Gaast verantwoorden zich over de opbrengsten van haar onderwijs 
aan het einde van de basisschool en doen dat tenminste over de bereikte leerresultaten van: taal, 
begrijpend lezen en rekenen.  Wij doen dit met een landelijk genormeerde en onafhankelijke 
toets voor de eindopbrengsten. In het schooljaar 2015 – 2016 is er door het MT gekozen voor de 
IEP eindtoets. Alle scholen van Nije Gaast  hebben deze toets in 2016 voor het eerst afgenomen.  
Ook verantwoorden wij ons over de resultaten voor taal, begrijpend lezen en rekenen tijdens de 
hele basisschoolperiode. Hiervoor gebruiken alle scholen de CITO toetsen die elk half jaar worden 
afgenomen.
De inspectie houdt bij de beoordeling rekening met leerlingen die een eigen ontwikkelings-
perspectief hebben. Sinds halverwege het schooljaar 2016 wordt de waardering m.b.t. de 
tussenresultaten anders weergegeven. Waar de inspectie voor 1 februari 2016 sprak over 
ondergrenzen, wordt nu gewerkt met een landelijke norm. In dit onderwijskundig jaarverslag 
gaan we, met ingang van 2016 – 2017, uit van de landelijke norm. Scholen stellen zelf hun eigen 
ambitiedoelen in één lijn voor de groepen 1 t/m 8.  Hierbij wordt rekening gehouden met de 
school- en groepspopulatie.
Door de kleine aantallen in een groep van een kleine school geven de gegevens snel een vertekend 
beeld. Eén leerling die onder de norm scoort levert al snel een onvoldoende op in een groep van 
vier leerlingen. Een school is gelukkig méér dan opbrengsten alleen. Dit ziet u terug in de  verhalen 
in hoofdstuk tien waarin vijf van onze scholen hun  ontwikkeling beschrijven. Daarin vindt u ook 
een beschrijving van de in het schooljaar 2016 – 2017  gestarte school voor nieuwkomers “De 
Cocon” te Balk.

6.1 Eindresultaten groep 8

We willen bereiken dat de resultaten voor taal en rekenen aan het eind van de basisschool 
tenminste liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingen populatie mag 
worden verwacht.
We gebruiken daarvoor dezelfde normering die de inspectie van het basisonderwijs gebruikt. 
Deze normering kan per school verschillen. Dat heeft te maken met het zgn. leerling-gewicht. Bij 
de beoordeling van de eindopbrengsten kijkt de inspectie niet alleen naar het laatste, maar naar 
de laatste drie opeenvolgende schooljaren. 

Een onvoldoende op de leerresultaten leidt niet automatisch tot het oordeel ‘zwak’ of ‘zeer 
zwak’. Indien minimaal één jaar voldoende is van drie opeenvolgende jaren zijn de eindresultaten 
voldoende. Als de resultaten drie opeenvolgende jaren onvoldoende zijn, is het oordeel 
onvoldoende. Er volgt dan een verscherpt toezicht van de inspectie. 
Alle scholen hebben ambitiedoelen geformuleerd die ze met een groep en met de school willen 
bereiken in de groepen 1 t/m 8.
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Eindopbrengsten 1-5-2014 1-5-2015 1-5-2016 1-5-2017 Aantal 
leerlingen

score score

De Bolster 533.2 539 89 85.8 26

Us Nije Gea 538 535.2 - -

De Barte 536.8 540 82 79.8 15

It Grovestinshôf 540.3 535.2 86 88.9 17

It Swannenêst 540 540.3 76 81.7 4

De Stapstien 530.6 544.8 82 80.8 3

De Skeakel 539.4 518 - -

De Wâlikker 527.1 535.2 77 79.8 13

De Klinkert 538.5 536.2 80* 80.3 10

Op ‘e Terp 538.3 538.6 90 92.5 10

De Skutslús 536.4 535.6 85 83.1 15

De Skoalfinne 539 537.4 77 -

It Finster 536.2 538.6 75 80.6 20

De Fluessen 80* 86.8 2

Gemiddeld 536.4 536.5

*Beide scholen scoren 80 op de IEP eindtoets. Deze score wordt anders beoordeeld i.v.m. het aantal kinderen met een weging.

Conclusie: 

In 2014 en 2015  is binnen Nije Gaast het Drempelonderzoek afgenomen.  De resultaten zoals 
behaald met het Drempelonderzoek, omgezet naar CITO scores, zijn zichtbaar in de eerste twee 
kolommen.  In april 2016 is binnen Nije Gaast voor de eerste keer de IEP toets afgenomen. De 
resultaten  behaald met de IEP toets staan in de twee rechterkolommen. Bij 3 van de 11 scholen 
dient te worden opgemerkt dat het aantal leerlingen in groep 8 die de eindtoets hebben gemaakt 
lager ligt dan 5.
Vier van de elf scholen behalen op de eindtoets een score op of boven de bovengrens (= blauw). 
Eén school behaalt een score  op of boven het landelijk gemiddelde (=groen).  Vijf scholen 
behalen een score op of boven de ondergrens (=oranje). Eén school heeft een opbrengst die 
onder de inspectienorm valt. Binnen het MT zijn de behaalde eindopbrengsten vergeleken met de 
verwachte opbrengsten vanuit de CITO scores in groep 7.  De schoolleider van de school waarbij 
de eindopbrengst lager is dan verwacht heeft een analyse van de oorzaken gemaakt en heeft 
acties geformuleerd die in de groepen worden uitgewerkt.

op of boven bovengrens

op of boven landelijk gemiddelde

op of boven de ondergrens

onder de ondergrens
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6.2 Tussenresultaten groep 1 t/m 8

Deze toetsen representeren belangrijke inhouden op cruciale momenten in een basisschoolperiode. 
In de groepen 3 en 4 dienen leerlingen op een zodanig niveau technisch te lezen dat zij met 
succes kunnen deelnemen aan bijna alle overige onderdelen van het onderwijs. In groep 4 staan 
de basisvaardigheden in het rekenonderwijs centraal. In groep 6 wordt de overstap gemaakt 
naar complexere, wiskundige principes. Verder moet in groep 6 het niveau van begrijpend lezen 
voldoende hoog zijn met het oog op het onderwijs in de zaakvakken.  Elke school heeft ambities 
geformuleerd op school-, groeps- en soms individueel niveau. Worden de ambities niet gehaald 
dan  wordt geanalyseerd wat de redenen waren en zullen bijstellingen  plaatsvinden. 

Voor de tussenopbrengsten wordt de CITO toets gebruikt voor het technisch lezen, het begrijpend 
lezen en voor rekenen/wiskunde.  Deze toetsen zijn Cotan goedgekeurd, dit betekent dat ze 
voldoen aan de normen van de inspectie. Bij de kleurkeuze werden de kleuren aangehouden zoals 
die volgens de CITO normering werden aangegeven op de inspectiekaart in Parnassys. Deze kaart 
is sinds de invoering van de norm landelijk gemiddelde niet meer beschikbaar. Deze indeling 
wordt nog gebruikt  in de overzichten van 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016

de resultaten zijn 25% boven de inspectienorm (goed)

de resultaten zijn boven de inspectienorm (voldoende)

de resultaten zijn op de inspectienorm (= risicovol)

de resultaten zijn onder de inspectienorm (onvoldoende

Met ingang van het schooljaar 2016 – 2017 worden door de inspectie bovenstaande normen niet 
meer gegeven. Uitgegaan wordt van een landelijke norm waarmee de scholen hun doelstellingen 
kunnen vergelijken.  Vanaf 2016 – 2017 krijgen de kleuren in onderstaande overzichten de volgende 
betekenis:

Niveau I (20%) 20% hoogst scorende leerlingen

Niveau II (20%) 20% boven het landelijk gemiddelde

Niveau III (20%) 20% landelijk gemiddelde

Niveau IV (20%) 20% onder het landelijk gemiddelde

Niveau V (20%) 20% laagst scorende leerlingen
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Als bron voor de toekenning van kleuren aan de scores is de groepstoetskaart op basis van de 
CITO normering gebruikt. 

Conclusie: 
Let op: Bij de gegevens van afgelopen schooljaar is voor het eerst de M2 toets opgevraagd. 
Voorheen werden de gegevens van de E2 toets gebruikt. De gegevens in de laatste kolom laten 
het overzicht zien van de behaalde scores in januari 2017. De afspraken over de Citotoetsen voor 
kleuters in de groepen 1 en 2 zijn in het schooljaar 2016 – 2017 opnieuw door de IB groep en 
door de coördinator onderbouw in het onderbouwnetwerk besproken. De M2 toets is binnen 
Nije Gaast verplicht voor alle groep 2 kleuters. De E2 toets is facultatief voor leerlingen met een I 
en II score. Deze afspraak betekent dat vanaf het schooljaar 2016 – 2017 de gegevens van de M2 
worden opgevraagd.

Taal voor kleuters:  In het overzicht is opvallend dat zeven van de elf scholen vallen onder de 20% 
hoogst scorenden (=blauw) bij de taaltoets M2. Hiermee laten deze zeven scholen een stabiele lijn 
zien t.o.v. de voorgaande de jaren. Twee van de elf scholen laten een score zien boven het landelijk 

Taal voor kleuters 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

E2 E2 E2 M2

De Bolster  78.6 72.4

Us Nije Gea        -

De Barte  82.5 74.8

It Grovestinshôf  69.2 66.3

It Swannenêst  72.7 geen lln.

De Stapstien  75.6 64

De Skeakel      - -

De Wâlikker  79.4 72.7

De Klinkert  91.3 65.8

Op ‘e Terp  73.8 70.3

De Skutslús  64.2 69.8

De Skoalfinne  63.8 -

It Finster  72.8 64.7

De Fluessen    -       - 83.8 71.5

Tussenresultaten: Taal voor kleuters

Niveau I (20%) 20% hoogst scorende leerlingen

Niveau II (20%) 20% boven het landelijk gemiddelde

Niveau III (20%) 20% landelijk gemiddelde

Niveau IV (20%) 20% onder het landelijk gemiddelde

Niveau V (20%) 20% laagst scorende leerlingen
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Rekenen voor kleuters 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

E2 E2 E2 M2

De Bolster   98.5 94

Us Nije Gea        - -

De Barte   100 96.7

It Grovestinshôf   85.8 82.3

It  Swannenêst   93.7 geen lln.

De Stapstien   90.4 84.2

De Skeakel        - -

De Wâlikker   97 89.9

De Klinkert   100 84.3

Op ‘e Terp   93.8 79.3

De Skutslús   87.6 86.4

De Skoalfinne   83.8 -

It Finster   94.0 78.1

De Fluessen*      -    - 117 104

Tussenresultaten: Rekenen voor kleuters

gemiddelde (=groen). Eén groep laat een  resultaat zien onder het landelijk gemiddelde bij de 
taaltoets M2. Deze groep heeft bij de E2 toets goede resultaten en laat hiermee ook een stabiele 
lijn zien t.o.v. de voorgaande jaren.
Op één basisschool zaten afgelopen schooljaar geen leerlingen in groep 2. 

Rekenen: Vijf van de elf groepen behalen een prestatie die valt onder de 20% hoogst scorenden  
op de rekentoets midden groep 2.  Drie scholen laten een  resultaat zien boven het landelijk 
gemiddelde.   Twee scholen laten een prestatie zien waarbij het resultaat ligt op het landelijk 
gemiddelde. Op beide scholen heeft een analyse en aansluitend een intensivering van het aanbod 
plaatsgevonden.  Voor beide scholen geldt dat de resultaten van de E2 toets voldoende waren.
Op één basisschool zaten afgelopen schooljaar geen leerlingen in groep 2. 

Niveau I (20%) 20% hoogst scorende leerlingen

Niveau II (20%) 20% boven het landelijk gemiddelde

Niveau III (20%) 20% landelijk gemiddelde

Niveau IV (20%) 20% onder het landelijk gemiddelde

Niveau V (20%) 20% laagst scorende leerlingen
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Tussen
opbrengsten
2013 - 2014

gr 3 gr 4 gr 5 gr 6 gr 7 gr 8 Tussen

opbrengsten
2014 - 2015

gr 3 gr 4 gr 5 gr 6 gr 7 gr 8

de Bolster 36.5  59.0  73.3  86.5  97.7  de Bolster 36.6 61.6 78.9 87 95.3  102

Us Nije Gea  38  64.3  88.8  91.8  93.8  Us Nije Gea 25.5 66.7 80.4 94.7 102.8  98.8

de Barte  49.4  68.1  88.5  99.1  106.7  de Barte 49.9 77.1 82.1 102 110  113

it Grovestinshof  40.8  69.1  85.1  83.2  91.7  it Grovestinshof 36.3 67.9 84.3 94 103  110

it Swannenest 34  61.3  76  101  100  it Swannenest 32.3 61.5 85.7 100 115  107

de Stapstien  40.6  87.4  81.5  94.1  100.9  de Stapstien 64.3 59 96.4 97.3 108  113

de Skeakel  37.3  63.6  87  82.7  103  de Skeakel 68 58.8 78.4 98.3 117  121

de Wâlikker  45.6  68.6  78.6  85.6  99.6  de Wâlikker 37.6 77.3 86 95 99.4  114

de Klinkert  40.8  69  79.1  90.4  99.6  de Klinkert 32.4 77 87.4 92.4 104  111

Op è Terp  27.1  69.8  93.6  98.8  102.1  Op è Terp 30 70.4 76.5 109 117  116

de Skutslûs  39  64.1  83.3  91.8  100.8  de Skutslûs 31.2 60.8 76.5 95.1 102  109

de Skoalfinne  44  60.5  87  90.5  96.2  de Skoalfinne 25.8 64.1 63.4 89.5 109  110

it Finster  39.3  69.9  80.6  85.2  101.8  it Finster 41.8 76.9 81.7 86.1 96.9  111

Tussenresultaten: Technisch lezen

Niveau I (20%) 20% hoogst scorende leerlingen

Niveau II (20%) 20% boven het landelijk gemiddelde

Niveau III (20%) 20% landelijk gemiddelde

Niveau IV (20%) 20% onder het landelijk gemiddelde

Niveau V (20%) 20% laagst scorende leerlingen
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Tussen
opbrengsten
2015 - 2016

gr 3 gr 4 gr 5 gr 6 gr 7 gr 8 Tussen

opbrengsten
2016 - 2017

gr 3 gr 4 gr 5 gr 6 gr 7 gr 8

de Bolster 31.4 63.5 75.5 90.9 99.1 97.1 de Bolster 39.8 58.1 79.2 91.2 99.9 105.8

de Barte 47.9 77.8 90.1 93.3 109 116 de Barte 40.1 74.1 82.3 100.1 100.4 108.3

it Grovestinshof 30.1 63.7 86.4 85.6 105 103 it Grovestinshof 34.7 60.5 71.8 86.2 94.0 112.1

it Swannenest 35 56.3 73 90 98.8 122 it Swannenest 39.4 59.9 70.0 99.0 112.0

de Stapstien 40.6 87.7 73.6 99.8 105 111 de Stapstien 39.1 68.4 94.1 91.2 109.9 105.7

de Wâlikker 36.6 69.1 99.4 101 101 103 de Wâlikker 41.2 57.3 81.1 108.5 102.4 105.5

de Klinkert 34.5 57.6 93.9 102 105 105 de Klinkert 28.7 60.6 74.4 105.3 110.5 113.9

Op è Terp 52.4 59.7 87.3 98.3 112 118 Op è Terp 40.7 74.9 70.5 95.6 108.8 117.8

de Skutslûs 37.7 66 73.9 88.4 99.9 104 de Skutslûs 39.8 60.1 82.7 83.0 94.1 111.4

de Skoalfinne 45.4 63.5 87.8 79.7 98.5 101 de Skoalfinne

it Finster 42.8 67 80.7 89.9 102 103 it Finster 39.9 67.3 82.2 96.5 103.0 109.2

De Fluessen*  45.6  69  82.5  93.8  105  112 De Fluessen* 54.0 73.7 89.0 96.8 102.0 121.0

Bron: Als bron voor de toekenning van kleuren aan de scores voor de groepen 3 t/m  8  is  het 
overzicht “kwaliteit van opbrengsten bovenschools” uit Parnassys gebruikt. De gebruikte normen 
zijn gebaseerd op het landelijk gemiddelde. Deze worden vergeleken met de normering van de 
CITO –toetsen. 
In de rij van groep 8 maken we gebruik van de Cito toets die midden groep 8 is afgenomen.

Conclusie: 

Scholen scoren voldoende tot goed op technisch lezen en meerdere groepen op meerdere scholen 
scoren  goed. In vergelijking met  voorgaande jaren is een zo goede en stabiele score in lijn met de 
verwachting. In 2016 – 2017 is de landelijke norm de norm waarmee de behaalde scores worden 
vergeleken. Deze landelijke norm geeft een iets genuanceerder beeld waarbij de  vijf verschillende 
niveaugroepen ieder even groot zijn. Dit is de reden dat een groter aantal opbrengsten op het 
landelijk gemiddelde (=geel) zichtbaar wordt.  Bij één school vragen de resultaten in groep 3 een 
nadere analyse. I.v.m. de privacy zijn bij één school de resultaten van groep 6 niet zichtbaar, omdat 
in deze groep 1 lln zit.

*De scholen Us Nije Gea en de Skeakel zijn per 1 augustus 2015 gefuseerd. De nieuwe naam van deze school luidt “De Fluessen”.

Tussenresultaten: Technisch lezen

Niveau I (20%) 20% hoogst scorende leerlingen

Niveau II (20%) 20% boven het landelijk gemiddelde

Niveau III (20%) 20% landelijk gemiddelde

Niveau IV (20%) 20% onder het landelijk gemiddelde

Niveau V (20%) 20% laagst scorende leerlingen
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Tussen
opbrengsten
2013 - 2014

gr 3 gr 4 gr 5 gr 6 gr 7 gr 8 Tussen

opbrengsten
2014 - 2015

gr 3 gr 4 gr 5 gr 6 gr 7 gr 8

de Bolster 25.1  34  53.1  61.2 de Bolster 28.3 32.5 44.2 67.1

Us Nije Gea 39.5 32 37.4  53 Us Nije Gea 36 41 45.3 52.6

de Barte  27.5  32.9  52.4  51.3 de Barte 30.9 40.8 50.3 65.1

it Grovestinshof  27.9  34.6 42.2  56.4 it Grovestinshof 30.3 40.0 46.1 55

it Swannenest  13.4  48  59.3  68.5 it Swannenest 20.3 36.7 56.3 77.3

de Stapstien  13  38.4  42.9  44.1 de Stapstien 41 21 47.4 67.9

de Skeakel 30 35.7 41  57.5 de Skeakel 25.5 26.3 43.7 32

de Wâlikker  26.1  32.1 45.9  39.3 de Wâlikker 28.3 32.1 40 54.5

de Klinkert  21.9 29.9  41.1  61.2 de Klinkert 27.2 38.9 44.8 48.9

Op è Terp  30.6  34.3  50.7  64.3 Op è Terp 31.8 36.8 46 61.1

de Skutslûs  33.1  33.8  50.9  68.3 de Skutslûs 30 31.8 59 56.2

de Skoalfinne  32.8 50  57.5 de Skoalfinne 32.6 44 35.5 56.1

it Finster 29.6  33.5 47.5  51 it Finster 24.6 35.5 51.9 61.0

Tussenresultaten: Begrijpend lezen

Niveau I (20%) 20% hoogst scorende leerlingen

Niveau II (20%) 20% boven het landelijk gemiddelde

Niveau III (20%) 20% landelijk gemiddelde

Niveau IV (20%) 20% onder het landelijk gemiddelde

Niveau V (20%) 20% laagst scorende leerlingen
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Tussen
opbrengsten
2015 - 2016

gr 3 gr 4 gr 5 gr 6 gr 7 gr 8 Tussen

opbrengsten
2016 - 2017

gr 3 gr 4 gr 5 gr 6 gr 7 gr 8

de Bolster 24.7 36.4 46.2 63.5 de Bolster 23.8 34.3 44.2 60.4

de Barte 27.3 35.6 45.2 55.3 de Barte 28.1 37.4 46.6 56.3

it Grovestinshof 33.3 26.8 51.6 62.3 it Grovestinshof 149.4 32.4 44.5 62.8

it Swannenest 54 14.7 38.8 66 it Swannenest 140.4 34.0 63.3

de Stapstien 28.3 42.6 46.7 55.9 de Stapstien 41.3 33.3 60.6 46.7

de Wâlikker 37.9 32.1 46.7 49.3 de Wâlikker 23.7 48.1 44.3 59.3

de Klinkert 26 38.8 47.8 56.7 de Klinkert 27.4 25.2 45.8 56.3

Op è Terp 32.7 30.2 48.1 59 Op è Terp 26.7 43.7 51.2 63.7

de Skutslûs 38.4 34.5 46.5 62.8 de Skutslûs 167.0 45.8 44.4  

de Skoalfinne 27.3 34.3 37.8  de Skoalfinne

it Finster 31.6 35.7 49.8 47.3 it Finster 185.1 44.0 49.8 62.1

De Fluessen* 25.2 30.5 41.3 53.0 De Fluessen* 32.7 23.7 41.8 51.0

Bron: Als bron voor de toekenning van kleuren aan de scores voor de groepen 5 t/m  8  is  het 
overzicht “kwaliteit van opbrengsten bovenschools” uit Parnassys gebruikt. De gebruikte normen 
zijn gebaseerd op het landelijk gemiddelde. Deze worden vergeleken met de normering van de 
CITO –toetsen. 
In de rij van groep 8 maken we gebruik van de Cito toets die midden groep 8 is afgenomen.

Conclusie: 

In 2016 – 2017 is de landelijke norm de norm waarmee de behaalde scores worden vergeleken. Deze 
landelijke norm geeft een iets genuanceerder beeld waarbij de  vijf verschillende niveaugroepen 
ieder even groot zijn. Dit is de reden dat een groter aantal opbrengsten op het landelijke gemiddelde 
(= geel) zichtbaar wordt. 

Kijkend naar de groep die op of boven het landelijk gemiddelde scoort dan is deze groep in 
vergelijking met vorig schooljaar ongeveer even groot (blauwe, groene en gele scores). In positieve 
zin kunnen we concluderen dat het aantal  groepen waarin de scores  vallen onder de 20% hoogst 
scorenden is toegenomen.
Het aantal groepen waarin  onvoldoende (rode) scores zichtbaar zijn is opnieuw licht gedaald. 

*De scholen Us Nije Gea en de Skeakel zijn per 1 augustus 2015 gefuseerd. De nieuwe naam van deze school luidt “De Fluessen”.

Tussenresultaten: Begrijpend lezen

Niveau I (20%) 20% hoogst scorende leerlingen

Niveau II (20%) 20% boven het landelijk gemiddelde

Niveau III (20%) 20% landelijk gemiddelde

Niveau IV (20%) 20% onder het landelijk gemiddelde

Niveau V (20%) 20% laagst scorende leerlingen
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Wanneer we beide onderste groepen (rood en oranje scores), die in totaal 40% van de verdeling 
beslaan, vergelijken met vorig schooljaar zien we ook hier een lichte verbetering.
I.v.m. de privacy zijn bij één school de resultaten van groep 6 niet zichtbaar omdat in deze groep 
1 lln zit.
 
Tijdens de schoolbezoeken van de bestuurder in gesprek met het team en in gesprekken met de 
directie is er expliciet gesproken over de aanpak van het begrijpend lezen.  De scholen hebben ook 
dit jaar  in hun schooljaarverslag beschreven welk plan van aanpak  hebben gerealiseerd en hoe 
dit komend jaar wordt voortgezet. Gezien het belang van begrijpend lezen voor de toekomst van 
de kinderen blijft begrijpend lezen specifiek aandachtspunt.
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Tussen
opbrengsten
2013 - 2014

gr 3 gr 4 gr 5 gr 6 gr 7 gr 8 Tussen

opbrengsten
2014 - 2015

gr 3 gr 4 gr 5 gr 6 gr 7 gr 8

de Bolster 48.6 67.3 84.7 88.2 105.6  de Bolster 40.2 59.9 83.3 93.5 103.3  114.1

Us Nije Gea 56.3 77.3 72 97 109.6  Us Nije Gea 61 72.7 101 90.3 107.5  110.2

de Barte 45.7 69.1 79.2 91.1 113.7  de Barte 58.6 75.4 79.8 92.9 108.8  124.4

it Grovestinshof 45.3 69 92.9 93 104.8  it Grovestinshof 49.7 73.7 85.1 94.9 108.6  114.1

it Swannenest  69.3 77.1 95 122.7  it Swannenest  128 78 85 90.3 102.3  127.7

de Stapstien 47.7 73 76 95.3 109.1  de Stapstien 64.7 67.3 87 91 108.6  119.1

de Skeakel  62.2 67.7 87 93  de Skeakel  88 65.5 81.2 79.3 101.3  95

de Wâlikker 52.4 66.9 78.6 91.6 108.5  de Wâlikker 45.5 80.8 83.2 88.8 101.1  112.1

de Klinkert 55.7 77.6 89.1 94.3 111.6  de Klinkert 49.2 83.6 83.6 98 104  109.4

Op è Terp 52.9 64 85.2 96.3 114.3  Op è Terp 48 76.7 84.7 95.5 113.3  119.4

de Skutslûs  71.5 81.2 94.2 105.9  de Skutslûs 140.6 68.9 83.4 92.4 111.2  110.5

de Skoalfinne 50.6 61.8 87.7 90.2 115.9  de Skoalfinne 47 71.8 80.5 97 102  112.1

it Finster 45.7 61.8 87.7 90.2 115.9  it Finster 140.1 73.5 81.1 84.3 107  114.5

Tussenresultaten: Rekenen

Bron: Als bron voor de toekenning van kleuren aan de scores voor de groepen 3 t/m 8  is  het 
overzicht “kwaliteit van opbrengsten bovenschools” uit Parnassys gebruikt. De gebruikte normen 
zijn gebaseerd op het landelijk gemiddelde. Deze worden vergeleken met de normering van de 
CITO –toetsen. 
In de rij van groep 8 maken we gebruik van de Cito toets die midden groep 8 is afgenomen.

Niveau I (20%) 20% hoogst scorende leerlingen

Niveau II (20%) 20% boven het landelijk gemiddelde

Niveau III (20%) 20% landelijk gemiddelde

Niveau IV (20%) 20% onder het landelijk gemiddelde

Niveau V (20%) 20% laagst scorende leerlingen
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Tussen
opbrengsten
2015 - 2016

gr 3 gr 4 gr 5 gr 6 gr 7 gr 8 Tussen

opbrengsten
2016 - 2017

gr 3 gr 4 gr 5 gr 6 gr 7 gr 8

de Bolster 143 59 80.5 97.3 105.4 113.4 de Bolster 135.1 187.6 76.9 96.3 108 113.7

de Barte 47.5 80 86 91.8 113.1 113.6 de Barte 148.5 195.6 86.3 98.3 110.9 114.9

it Grovestinshof 147 204.9 85.5 89.4 113.7 116.2 it Grovestinshof 148.4 177.8 213.4 94.6 104.6 115.5

it Swannenest 149 184 88 93.7 97.8 108.7 it Swannenest 162.2 209.3 211.4 107 114.5

de Stapstien 117 75 80.4 98.2 110 114.3 de Stapstien 160.6 177.6 92.2 93.1 119.5 113.7

de Wâlikker 54.6 70 92 96.4 97.9 106.9 de Wâlikker 152.9 70.2 81.2 103.5 110.5 105.3

de Klinkert 173 76.1 87.8 96.5 109.4 111.2 de Klinkert 139.9 207 86.9 99.6 108.6 117.4

Op è Terp 157 58.7 98.6 93.2 112.2 115.8 Op è Terp 149.7 214.4 91.0 107.3 108.8 119.8

de Skutslûs 143 184 86.3 102.8 105.4 120.3 de Skutslûs 132.9 191.3 219.5 99.5 117.4 114.1

de Skoalfinne 152 78.6 88.6 94.2 111.8 105.2 de Skoalfinne

it Finster 149 205.6 83.5 97 110 110.9 it Finster 145.8 188.8 228 99.7 111.8 116.9

De Fluessen* 46.6 63.7 75.8 92.3 94.7 106.3 De Fluessen* 152.8 183.8 68.7 83.2 104.1 117.0

*De scholen Us Nije Gea en de Skeakel zijn per 1 augustus 2015 gefuseerd. De nieuwe naam van deze school luidt “De Fluessen”.

Tussenresultaten: Rekenen

Conclusie: 

In 2016 – 2017 is de landelijke norm de norm waarmee de behaalde scores worden vergeleken. Deze 
landelijke norm geeft een iets genuanceerder beeld waarbij de  vijf verschillende niveaugroepen 
ieder even groot zijn.  Dit is de reden dat een groter aantal opbrengsten op het landelijke 
gemiddelde (= geel) zichtbaar wordt. 

Over het algemeen kunnen we concluderen dat de rekenresultaten op of boven het landelijk 
gemiddelde zijn. Opvallend in vergelijking met vorig jaar is dat  de groep hoogst scorenden (= 
blauwe) scores is toegenomen.  In vergelijking met het vorig schooljaar valt op dat de onvoldoende 
(rood)  scores  zijn afgenomen. Wanneer we de beide onder het landelijk gemiddelde presterende 
groepen (rood en oranje scores), die in totaal 40% van de verdeling beslaan, vergelijken met vorig 
schooljaar constateren we dat deze groep even groot is gebleven. I.v.m. de privacy zijn bij één 
school de resultaten van groep 6 niet zichtbaar omdat in deze groep 1 lln zit.

Niveau I (20%) 20% hoogst scorende leerlingen

Niveau II (20%) 20% boven het landelijk gemiddelde

Niveau III (20%) 20% landelijk gemiddelde

Niveau IV (20%) 20% onder het landelijk gemiddelde

Niveau V (20%) 20% laagst scorende leerlingen
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De scholen analyseren deze resultaten en beschrijven gerichte acties in het schooljaarplan 2017 – 
2018, ook wanneer de resultaten goed zijn.  De schoolleiders en IB-ers van de betreffende scholen 
volgen de uitgezette acties en de resultaten van deze groepen expliciet.

Conclusie  tussenresultaten:

De tussenresultaten voor de kleuters blijven goed.   De resultaten van het technisch lezen zijn 
goed en zowel de rekenresultaten als de resultaten voor begrijpend lezen  zijn voldoende.  De 
school die dit jaar onvoldoende scoort bij het begrijpend lezen heeft hier een analyse  en plan van 
aanpak aan gekoppeld. Er is stichtingbreed een lichte verbetering te zien m.b.t. de resultaten van 
het begrijpend lezen. Het begrijpend lezen blijft een aandachtspunt. In het afgelopen schooljaar 
hebben verschillende teams hierin hun plan van aanpak gevolgd. Groepen met zeer wisselende 
resultaten en resultaten die door de jaren heen achteruit gaan,  zijn onderwerp van gesprek met 
het college van bestuur en de schoolleider.



NIJEGAAST - ONDERWIJSKUNDIGVERSLAG 2016-2017

Leerresultaten

28

6.3 Sociale competenties

Van de scholen in Nije Gaast wordt gevraagd om de sociale competenties te meten. Onder sociale 
competenties worden  verstaan:  de sociaal-emotionele ontwikkeling, de sociale vaardigheden en 
de houdingen/vaardigheden om in uiteenlopende situaties succesvol te functioneren. Leerlingen 
hebben een veilige schoolomgeving nodig om goed te kunnen leren. We meten in hoeverre 
leerlingen op school voldoende sociale competenties hebben ontwikkeld.

Op iedere school wordt een instrument  (SCOL, KanVAS)  gebruikt om de sociale competenties te 
meten. Deze twee instrumenten verschillen sterk van elkaar in mate van validiteit en normering. 
SCOL (= Sociale Competentie ObservatieLijst) en KanVAS (= Kanjer Volg- en Adviessyteem)  zijn 
beide Cotan goedgekeurde instrumenten. Dit betekent dat op alle scholen van Nije Gaast een 
Cotan goedgekeurd instrument wordt gebruikt.

Bij een aantal groepen en individuele leerlingen worden risico’s gesignaleerd. Aansluitend wordt 
een analyse gemaakt van de oorzaken. Op groeps-  en/of individueel niveau wordt hier vanuit een 
plan van aanpak specifiek aandacht aan besteed. 

Conclusie: 

Alle scholen gebruiken nu een door de Cotan goedgekeurd instrument om de sociale competenties 
te meten. Iedere school gebruikt een instrument/methode/denklijn waarmee zij de leerlingen 
begeleiden in het ontwikkelen van hun sociale competenties. In ieder schooljaarverslag staat een 
beschrijving van de sociale competenties zoals die op de betreffende school worden gemeten.

School Instrument soc.em.vorming 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Bolster LVS Kanjertraining KanVAS KanVAS KanVAS

Us Nije Gea LVS Kanjertraining KanVAS - -

Barte LVS Kanjertraining EGGO KanVAS KanVAS

It Grovestinshôf LVS kanjertraining KanVAS KanVAS KanVAS

Skeakel LVS Kanjertraining KanVAS - -

It Swannenêst LVS Kanjertraining KanVAS KanVAS KanVAS

Stapstien LVS kanjertraining KanVAS KanVAS KanVAS

Wâlikker LVS kanjertraining KanVAS KanVAS KanVAS

Klinkert Vreedzame school SCOL SCOL SCOl

Op ‘e Terp SCOL SCOL SCOL SCOL

Skutslús LVS kanjertraining KanVas KanVas KanVAS

Skoalfinne SCOL SCOL SCOL -

It Finster Leefstijl SCOL SCOL SCOL

De Fluessen LVS Kanjertraining - KanVAS KanVAS
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7. Onderzoekskader 2017 voor het toezicht 
op de voorschoolse  educatie en het primair 
onderwijs

Per 1 juli 2017 is de Wet op het onderwijstoezicht gewijzigd. Met de wetswijziging maakt de inspectie 
in haar toezicht onderscheid in bij wet geregelde deugdelijkheidseisen en eigen aspecten van 
kwaliteit van bestuur en scholen. Deugdelijkheidseisen hebben betrekking op de onderwijskwaliteit 
en het financieel beheer. De inspectie vast dit samen met het begrip basiskwaliteit. Voor de 
uitvoering van de waarborgfunctie monitoort de inspectie de prestaties van de scholen continu en 
voert minimaal jaarlijks per bestuur een prestatieanalyse uit. Daarnaast voert de inspectie eens in 
de vier jaar een onderzoek uit bij alle besturen en een deel van hun scholen. 

De inspectie onderscheidt in haar waarderingskader vijf kwaliteitsgebieden: Onderwijsproces, 
Schoolklimaat, Onderwijsresultaten, Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer. Met het 
waarderingskader krijgt de inspectie antwoord op de drie elementaire vragen over de betekenis 
van het onderwijs voor leerlingen: leren ze genoeg (Onderwijsresultaten), krijgen ze goed 
les (Onderwijsproces) en zijn ze veilig (Schoolklimaat). De standaarden in deze drie gebieden 
geven gezamenlijk de kern van het onderwijs weer, zoals de leerling dat ontvangt. De gebieden 
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer zijn voorwaardelijk voor (het voortbestaan van) de 
kwaliteit. De inspectie definieert onderwijskwaliteit dan ook als het geheel van de prestaties van 
de school op deze gebieden.  In de jaarverslagen van de scholen is de laatste beoordeling a.d.h.v. 
het  waarderingskader opgenomen. 
Voor een verdere uitwerking van het waarderingskader wordt verwezen naar hoofdstuk 3 uit het 
“Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs.”

Elk verslag van een schoolbezoek door de inspectie wordt verstrekt aan het CvB van Nije Gaast en 
tevens gepubliceerd op internet.  



NIJEGAAST - ONDERWIJSKUNDIGVERSLAG 2016-2017

Inrichting Passend Onderwijs Nije Gaast

30

8.  Inrichting Passend Onderwijs Nije Gaast
De wet op het Passend Onderwijs is  per 1 augustus 2014 ingegaan.

Nije Gaast heeft ervoor gekozen om met ingang van mei 2014 een bovenschools zorgteam 
in te richten.  In dit zorgteam zitten 3 medewerkers: een schooldirecteur, de bovenschools 
orthopedagoog en de stafmedewerker onderwijs en ondersteuning.  De laatste is  voorzitter 
van het zorgteam. IB-ers van de basisscholen kunnen op eigen verzoek of op uitnodiging van 
het zorgteam, rondom een casus van hun school, deelnemen aan de zorgteambijeenkomst. De 
bovenschoolse zorgteambijeenkomsten vinden eens in de 4 weken plaats.

De basisscholen gebruiken het stappenplan “Goed onderwijs voor iedereen” en bespreken de 
stappen hierbinnen zorgvuldig met ouders. Wanneer een basisschool denkt niet langer te kunnen 
voldoen aan de onderwijsbehoeften van een leerling, wordt de definitieve afweging hiervoor 
gemaakt in het zorgteam. Het zorgteam nodigt hiervoor altijd de IB-er uit. Het zorgteam kan 
tevens de trajectbegeleiding verzorgen wanneer een leerling met speciale onderwijsbehoeften 
wordt aangemeld bij een van de basisscholen.

In de periode 1 oktober 2016 – 1 oktober 2017 heeft het zorgteam zes leerlingen aangemeld bij 
de commissie van toelating voor  het SBO De Sudwester  in Sneek.  Eén leerling is na aanmelding 
en een proefperiode verwezen naar  cluster 3 Lyndensteyn.  Alle aanvragen zijn gehonoreerd.

Binnen Stichting Nije Gaast zijn er soms leerlingen die vanwege cognitieve mogelijkheden of 
gedragsmoeilijkheden het eindniveau van het basisonderwijs niet of moeilijk kunnen bereiken. 
Deze leerlingen zullen met een indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs 
de school  verlaten. 
Om het onderwijs zo te plannen dat deze leerlingen zich ontwikkelen naar hun mogelijkheden 
stelt de basisschool, na een psychologisch onderzoek, een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Bij 
een OPP wordt er voor een kind een eigen individuele leerlijn gemaakt. Dit OPP wordt minimaal 
1 x per jaar met de ouders besproken, en is binnen Nije Gaast altijd ondertekend door een 
gedragswetenschapper.

8.1 Verwijzingspercentage SBO - scholen

Om zoveel mogelijk kinderen passende zorg en passend onderwijs te kunnen bieden, krijgen 
besturen middelen vanuit Passend Onderwijs. Daarnaast is er intensieve samenwerking in de vorm 
van ambulante begeleiding  tussen de basisscholen in Nije Gaast,  Speciaal Basisonderwijs de 
Sudwester en het speciaal onderwijs cluster 1, 2, 3 en 4 en indien nodig met het OZL (onderwijs 
zieke leerlingen). Dit heeft als doel om de afstemming op specifieke onderwijsbehoeften zo goed 
mogelijk te realiseren. De ambulante begeleiding richt zich daarom op deskundigheidsbevordering 
en het versterken van vaardigheden bij leerkrachten. 
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Schooljaar 2012 - 2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Bolster 1 1 0 2

Us Nije Gea 0 0

De Barte 0 0 0 0

Grovestinhof 1 0 1 0

Swannenest 0 0 0 0

De Stapstien 0 0 0 0

De Skeakel 0 0

De Walikker 1 0 2 1

De Klinkert 0 0 0 0

Op ‘e Terp 0 0 2 0

De Skutslus 1 1 0 0

Skoalfinne 0 1 0

It Finster 1 2 1 3

De Fluessen 0 0

Tot. Aantal verwijzingen 5 5 6 6

Tot. aantal lln NG op 1/10 / 2016 1150 1128 1107 1074

Percentage verwijzing naar SBO 0.43 0.44 0.54 0.56

Conclusie:

Het verwijzingspercentage naar het SBO is in de afgelopen jaren stabiel laag te noemen. Dit is in 
overeenstemming met de leerlingpopulatie. We zien geen verandering in het verwijzingspercentage 
nu de wet passend onderwijs drie jaar geleden van start is gegaan. Voor alle zes leerlingen 
waarvoor een toelaatbaarheidsverklaring is aangevraagd is deze door de Commissie van Toelating 
ook daadwerkelijk afgegeven. Er is in het afgelopen schooljaar één leerling, na een proefperiode, 
begeleid naar het SO cluster  3 onderwijs  (Lyndensteyn).
Eén leerling die het SO cluster 4 onderwijs bezocht  is na een proefperiode ingestroomd  in één 
van onze basisscholen. 

8.2 Overgang van LGF naar Passend Onderwijs

Met ingang van de wet op het Passend Onderwijs is, per 1 augustus 2014, de leerling-gebonden 
financiering (LGF) opgeheven. Nije Gaast heeft  vanaf deze datum de keuze gemaakt om te 
investeren in de leerlingen die een lopende beschikking hebben van een van de clusters 3 of 4 
scholen.  In het schooljaar 2016 – 2017 was er één leerling met een lopende beschikking van voor 
de wet op het Passend Onderwijs. Voor deze leerling is een zorgarrangement vanuit cluster 3 
ingezet. Nieuwe beschikkingen worden per 1 augustus 2014 niet meer afgegeven. 

8.3 Aantal leerlingen met een eigen leerlijn

Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften de meeste voortgang 

Verwijzing naar het Speciaal Basisonderwijs vanuit de basisscholen van Nije Gaast
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Ontwikkelings perspectief aantal leerlingen 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

De Bolster 3 7 14 7

Us Nije Gea 1 3 - -

De Barte 2 3 0 0

It Grovestinshôf 2 1 1 1

It Swannenêst 3 0 3 1

De Stapstien 2 1 1 2

De Skeakel 1 3 - -

De Wâlikker 1 3 3 4

De Klinkert 0 0 2 2

Op ‘e Terp 0 0 2 0

De Skutslús 1 0 0 1

De Skoalfinne 1 1 1 -

It Finster 6 7 5 1

De Fluessen 5 5

Totaal aantal lln met eigen leerlijn 23 26 37 24

boeken als zij zo lang mogelijk bij het programma van hun basisgroep worden gehouden, aangevuld 
met geïntensiveerde oefening en instructie (convergente differentiatie). De leerkracht  richt zich 
hierbij op een zo precies mogelijke afstemming op de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Op 
een aantal scholen van Nije Gaast zijn leerlingen die vanwege hun specifieke onderwijsbehoeften 
door de school op een of meer vakgebieden zijn losgekoppeld van het reguliere curriculum van 
de eigen groep. Deze leerlingen volgen een individueel onderwijs programma tot en met groep 8.

Wanneer blijkt dat een leerling het groepsniveau onvoldoende kan volgen worden door de IB-
er en de leerkrachten de stappen vanuit de lijn “ Goed onderwijs voor iedereen”  gevolgd. Dit 
stappenplan is ontwikkeld in 2014.  Wanneer een kind een eigen leerlijn krijgt wordt dit altijd 
vooraf gegaan door een psychologisch onderzoek. De af te nemen toetsen worden vervolgens 
afgestemd op de geplande vaardigheidsgroei van de leerling. Voorwaarde is dat het stappenplan “ 
Goed onderwijs voor iedereen”, zoals dat voor alle scholen in Nije Gaast is ontwikkeld,  zorgvuldig 
is en wordt gevolgd. 

Het onderwijs voor deze leerling wordt gepland in het ontwikkelingsperspectief (OPP). Ouders 
worden betrokken bij het opstellen van het OPP en kunnen aangeven wat zij daarin belangrijk 
vinden. De ontwikkelingen in het OPP worden minimaal een keer per jaar met de ouders besproken 
en wordt binnen Nije Gaast altijd ondertekend door een orthopedagoog / psycholoog.
Conclusie:

Het aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief (OPP) lijkt tot 2014 – 2015 stabiel te zijn. 
In het schooljaar 2015 – 2016 is een stijging van het aantal leerlingen met een eigen leerlijn te 
zien. Deze stijging werd veroorzaakt door één school waar het aantal leerlingen met een OPP is 
verdubbeld. In het afgelopen schooljaar zien we dat aantal OPP’s weer is gedaald naar de  lijn van 
eerdere jaren. In totaal heeft 2,2 % van onze leerlingen een OPP. 
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8.4 Aantal onderzoeken door het zorgteam

Op de scholen van Stichting Nije Gaast is via het didactisch orthopedagogisch kenniscentrum 
(DOK), verbonden aan SBO school “De Sudwester”, op detachering basis een orthopedagoog 
aangesteld. De orthopedagoog geeft op de scholen ondersteuning en advies aan leerkrachten, 
IB-er en schoolleider.  Ook kan psychologisch onderzoek bij leerlingen worden uitgevoerd.  
Iedere school heeft 3 x per jaar een moment voor consultatieve leerling begeleiding (CLB) 
gepland.  In de consultatiegesprekken wordt onderzocht welk leerkrachtgedrag nodig is om 
aan de onderwijsbehoeften van een kind of een groepje kinderen tegemoet te kunnen komen. 
Observaties, gesprekken met leerkracht en ouders of het samen ontwikkelen van een plan zijn 
activiteiten die binnen de consultaties kunnen worden ingepland.  In het schooljaar 2016 – 2017 
zijn 53 casus binnen de consultaties besproken. Bij 60% van deze casus betreft het vragen vanuit 
de groepen 1 t/m 4. 40 % van de casus heeft betrekking op leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. 
Vanuit deze consultatiegesprekken wordt soms een psychologisch onderzoek voorgesteld. Bij de 
uitvoering van een psychologisch onderzoek wordt de orthopedagoog ondersteund door een 
psychologisch assistente die eveneens op detacheringsbasis vanuit het DOK is aangesteld.  De 
orthopedagoog is aangesteld voor 2 dagen per week. De psychologisch assistente voor een 
dagdeel per week. 
Daarnaast is een ambulante begeleider, eveneens vanuit het DOK, voor 1 dag per week gedetacheerd 
voor zowel preventieve als curatieve ambulante begeleiding.

In onderstaande tabel kunt u lezen op welke scholen en voor hoeveel kinderen er een onderzoek 
is aangevraagd. De laatste drie jaren is het aantal onderzoeken dat wordt uitgevoerd binnen Nije 
Gaast stabiel.

Aantal psychologische onderzoeken 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

De Bolster 4 4 2

Us Nije Gea 0 1 - -

De Barte 2 0 2 0

It Grovestinshôf 2 4 1 2

It Swannenêst 1 1 1 0

De Stapstien 2 0 2 1

De Skeakel 0 1 - -

De Wâlikker 1 2 0 3

De Klinkert 0 0 2 0

Op ‘e Terp 2 1 0 0

De Skutslús 1 0 1 1

De Skoalfinne 1 1 1 -

It Finster 2 1 0 1

De Fluessen 0 1

Totaal 14 16 14 11
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Schooljaar 2016 - 2017

AB vanuit het SBO              11

AB vanuit cluster 1                0

AB vanuit cluster 2                5

AB vanuit cluster 3                3

OZL                1

*Cluster 1    Blinde, slechtziende kinderen
  Cluster 2   Dove, slechthorende kinderen
  Cluster 3    Motorisch gehandicapte, verstandelijk gehandicate en langdurig zieke kinderen
  OZL      Onderwijs zieke leerlingen

Er zijn  naast de onderzoeken die binnen Nije Gaast worden gedaan, ook psychologische 
onderzoeken uitgevoerd door bv. Pento, Accare, Kentalis, privé praktijken en ziekenhuizen.  Voor 
zover bekend binnen de scholen hebben ongeveer 20 psychologische onderzoeken bij externe 
instanties plaatsgevonden. Wanneer er toestemming is van de ouders worden de resultaten van 
deze onderzoeken afgestemd met school. 

In onderstaande tabel  ziet u bij hoeveel casus binnen onze stichting ambulante begeleiding vanuit 
SBO, het speciaal onderwijs cluster* 1,2 en 3 en OZL afgelopen schooljaar betrokken is geweest.
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9. LeerMeer en PLUSKLAS
9.1 De Nije Gaast Academie heeft zich ontwikkeld  naar LeerMeer

Nije Gaast heeft in het schooljaar 2015-2016 gewerkt aan de voorbereidingen voor een nieuw op 
te zetten nascholingsprogramma waarin leerkrachten hun kennis delen met andere leerkrachten. 
Nije Gaast  doet dit in samenwerking met drie andere besturen: CBO de Greiden, Palludara en 
Geahring. In januari 2016 is er een pilot van start gegaan waarin een klein aanbod aan workshops is 
opgenomen. Hierin hebben 4 leerkrachten van Nije Gaast als workshopleiders geparticipeerd. Na 
een evaluatie in april 2016  is op bestuursniveau besloten met deze vorm van samenwerking door 
te gaan en haar te intensiveren.  Het gedachtegoed van de Nije Gaast Academie is  voortgezet in 
LeerMeer (www.leermeerfriesland.nl). We kunnen binnen deze samenwerking een groter aanbod 
verzorgen, bieden ruimte voor ontmoeting en inspiratie met/door  leerkrachten uit andere besturen 
en laten zo een bredere kring om van elkaar te leren ontstaan. De visie is dat onderwerpen in 
één avond worden aangeboden. Voor een echte verdieping op het onderwerp is vervolgscholing 
nodig.  Ook wordt voor de workshopleiders een train de trainer workshop gegeven en wordt 
jaarlijks met deze groep geëvalueerd.

In het schooljaar 2016 – 2017 is er vanuit LeerMeer een uitgebreid aanbod van workshops 
aangeboden.  Vanuit Nije Gaast hebben 8 leerkrachten/IB-ers/directeuren workshops verzorgd.  
Ongeveer 50 leerkrachten hebben één of meerdere workshops gevolgd. Uit de evaluaties blijkt 
dat het delen van kennis en ervaring met collega’s binnen de vier besturen als  verrijkend wordt 
ervaren. Ook de ontmoeting met collega’s in de regio en het bekijken van de inrichting van andere 
scholen wordt als inspirerend en  positief teruggekoppeld. 

9.2 Ontwikkeling van het omgaan met meer- en hoogbegaafdheid binnen Nije Gaast

In augustus 2013 is in Nije Gaast een Plusklas gestart. Hier is een periode aan vooraf gegaan 
waarin alle leerkrachten geschoold zijn op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Per school 
is een coördinator hoogbegaafdheid aangesteld. Nije Gaast heeft een bovenschoolse coördinator 
aangesteld, die tevens leerkracht van de Plusklas is.  Deelname is mogelijk voor alle scholen van 
Nije Gaast en de St. Ludgerusschool uit Balk.  De toelatingscommissie, bestaande uit een IB-
er, een schoolleider, een orthopedagoog en de leerkracht Plusklas, nemen volgens vaststaande 
toelatingseisen leerlingen voor 1 schooljaar aan die worden aangemeld door de scholen.  De 
Plusklas heeft nu vier schooljaren gedraaid en heeft haar locatie in basisschool de Skutslus in 
Stavoren. De leerlingen blijven ingeschreven op de eigen basisschool.

Alle kinderen  komen wekelijks één ochtend naar de Plusklas. Het programma van de Plusklas 
bestaat uit verschillende onderdelen die gericht zijn op de algemene leerbehoeftes van deze 
doelgroep, alsmede de persoonlijke leerdoelen van de leerlingen. Er wordt gewerkt met een doelen- 
en vaardighedenlijst*, die aan het begin van het jaar door de leerlingen, ouders en leerkrachten 
ingevuld wordt. De doelen zijn gericht op leren leren, leren denken (over leren) en leren leven 
(gericht op intra persoonlijke en interpersoonlijke doelen).   De plusklasleerkracht heeft voor elke 
leerling een handelingsplan opgesteld en deze aan het begin van het schooljaar met de leerkracht 
van de basisschool besproken. In februari/maart heeft de plusklas-leerkracht een  gesprek gehad 
met  ouders en basisschoolleerkrachten gericht op de afstemming van de aanpak. In dit gesprek 
werden zowel het welbevinden van de leerling als de resultaten besproken. Daarnaast is samen 
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overwogen of aanmelding voor de Plusklas in het volgend schooljaar nog een keer noodzakelijk 
was.   Leerstof die  aangeboden wordt bevindt zich o.a. in de ontwikkelgebieden:  Filosofie, 
scheikunde, projecten over landen, project met eigen onderwerp, debatteren en deelname aan 
landelijke “jeugdkrakercompetitie”. 

In april 2017 is de nieuwe aanmeldingsprocedure afgerond en is vastgesteld dat er in het schooljaar 
2017 - 2018  gestart kan worden met 2 groepen (totaal  24  leerlingen). Alle nieuwe ouders en 
leerlingen zijn eind mei op een voorlichtings- /kennismakingsavond geweest. In juni hebben de 
nieuwe leerlingen een halve ochtend meegedraaid in de Plusklasgroep.
Middels een evaluatieformulier worden alle betrokkenen gevraagd naar hun ervaringen. 
Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben  positief geëvalueerd. 
Aandachtspunt is en blijft dat de lijn van handelen, zoals in de Plusklas wordt afgesproken met de 
leerling, ouders en leerkracht ook in de eigen school gedurende de gehele week wordt voortgezet 
en gestimuleerd.

In de schooljaren 2015 – 2016  / 2016 – 2017 is gericht ingezet op versterking van de 
leerkrachtvaardigheden op iedere school m.b.t. meer- en hoogbegaafde leerlingen door een 
extern deskundige. Deze extern deskundige heeft observaties uitgevoerd in de groepen, heeft 
hetgeen geobserveerd is teruggekoppeld  in een teamgesprek en heeft in een schoolverslag 
aanbevelingen voor volgende ontwikkelstappen gegeven. De externe deskundige heeft na 
afloop van alle schoolbezoeken een terugkoppeling gegeven in het MT. De directeur verwerkt 
de ontwikkelpunten in het jaarplan 2017-2018. Nije Gaast kiest hiervoor vanuit de visie dat zij 
leerkrachten en scholen wil versterken in het omgaan met differentiatie. Scholen hebben de 
nodige middelen om dit onderwijs zelf te verzorgen. 

*bron: SLO, Jan van Nuland
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School Voor Nieuwkomers ‘ De Cocon’
In september 2016 heeft SVN  ‘De Cocon ‘ haar deuren voor de eerste leerlingen geopend.
We zijn een school in ontwikkeling waarbij het aanleren van vaardigheden die de leerlingen 
nodig hebben om kansrijk te kunnen starten in hun nieuwe omgeving centraal staat.  De primaire 
taak van ons onderwijs  richt zich op de taalontwikkeling in alle facetten. Spreekvaardigheid, 
woordenschatontwikkeling en technisch lezen zijn daarbij de belangrijkste pijlers voor onze 
populatie. Daarnaast is het onderwijs sterk omgevingsgericht en wordt veel aandacht besteed aan 
omgang met elkaar en het aanleren van onze normen en waarden. In een jaar tijd is de school 
gegroeid van één naar vijf groepen, met momenteel  een leerlingenaantal  van ongeveer  75 
leerlingen.
De school valt onder het BRIN nummer  van de Bolster, maar functioneert als zelfstandige school 
met eigen ontwikkelpunten, een eigen team en directie.
In de pauzes zijn de kinderen van beide scholen gezamenlijk buiten, ook wordt door de bovenbouw  

10. Een aantal scholen stelt zich aan u voor

van beide scholen samengewerkt met 
lees en taalactiviteiten. Buitenschoolse 
activiteiten worden daar waar mogelijk 
ook gecombineerd. 
Onze leerkrachten komen van 
verschillende schoolbesturen  uit de 
regio. De meesten hebben tot hun 
komst op de Cocon weinig tot geen 
ervaring  opgedaan in het lesgeven 
aan deze specifieke doelgroep. In één 
jaar tijd hebben we veel geleerd over 
dit specifieke onderwijs. We passen het 
geleerde de hele dag toe in de lessen 
en in de contacten met de kinderen.
We zijn met elkaar aan het zoeken 
naar een werkwijze waarin recht 
wordt gedaan aan de behoeften 
van de leerlingen. Hierbij hebben 
wij  ondersteuning van meer ervaren 
collega ’s van de AZS ‘De Wissel ‘ in 
Luttelgeest. Ook participeert De Cocon 
in het Lowan netwerk van de regio. 
De school is deels gehuisvest  in een 
unit op het plein van de Bolster, tevens 
gebruiken we twee lokalen in het 
gebouw van ‘de Bolster ‘ en is tijdelijk 
één groep in het AZC op het centrum 
gehuisvest.

10.1 De Cocon te Balk
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Basisschool de Fluessen in Oudega is een knusse dorpsschool met een eigen onderwijsvisie en een 
eigen manier van werken. Samen met de ouders, leerkrachten en kinderen is deze onderwijsvisie 
tot stand gekomen. Het is modern onderwijs wat past bij Oudega, Elahuizen, Kolderwolde en 
Harich. 
Het belangrijkste op basisschool De Fluessen is het kind. Alles staat in het teken om de ontwikkeling 
van het kind te volgen en op maat te stimuleren. In het onderwijs op de Fluessen spelen wij in op 
flexibiliteit, autonomie, creativiteit en het vermogen om samen te werken.
“Grutsk” zijn op jezelf en op de ander is de basis van de cultuur van De Fluessen. Deze cultuur 
dragen wij als team uit aan elkaar, aan de ouders en de beide dorpen. 

Het onderwijs hebben wij ingericht op basis van zeven pijlers. 

Onze pijlers

Pijler 1. We werken groepsdoorbrekend met als hulpmiddel tablets. 
Pijler 2. Wij worden een kunst en cultuur school. 
Pijler 3. We voeren oplossingsgerichte kindgesprekken met de kinderen. En voeren het 
gedachtegoed van Covey in op onze school. 
Pijler 4. De talen Frysk, Engels en Nederlands krijgen een prominente plek in het onderwijs. 
Pijler 5. Maatschappelijke betrokkenheid. Een voorbeeld daarvan is een leerlingenraad om 
democratie in het klein te beleven. 
Pijler 6. Portfolio, de kinderen en de leerkrachten stellen doelen. Betrokken en gemotiveerd zijn 
om te leren is een speerpunt van de nieuwe school. 
Pijler 7. We betrekken actief de inwoners/ bedrijven van de dorpen: Elahuizen, Harich, 
Kolderwolde en Oudega bij het onderwijs.

10.2 De Fluessen te Oudega
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It Grovestinshôf is de naam van de christelijke basisschool in Koudum. In januari 2016 zijn wij weer 
teruggekeerd naar ’t Heale Paed in Koudum. In onze prachtige nieuwe school leven en werken wij 
samen met de openbare school ‘De Welle’. 
It Grovestinshôf had op de teldatum in 2016, 160 leerlingen en wij werkten  in zes groepen, een 
aantal enkelvoudige en een aantal combinatiegroepen. Voldoende leerlingen om goed onderwijs 
te bieden in Koudum. Echter al langere tijd leefde de wens bij de inwoners van Koudum om de 
twee basisscholen samen te voegen. Samen naar de kinderopvang/ peuterspeelzaal daarna samen 
naar dezelfde basisschool en Voortgezet Onderwijs. 
Het afgelopen schooljaar hebben beide teams en ouders van beide scholen hard gewerkt om alle 
zaken op elkaar af te stemmen. Er is een nieuwe missie/visie gemaakt en vorm gegeven vanuit 
de kernwaarden aan de nieuwe identiteit van de school. Alle teamleden hebben in verschillende 
werkgroepen gekeken naar alle methoden en werkwijzen die werden gebruikt. Deze voorstellen 
zijn besproken in de werkgroep ‘identiteit’ en de resonansgroep. De basis is gelegd, de komende 
jaren werken wij verder aan de implementatie van methoden en werkwijzen. Aan het einde van 
het schooljaar hebben wij gevierd dat wij verder gaan als één school, die de mooie naam ‘De 
Klimbeam’ draagt. 

10.3  It Grovestinshôf te Koudum
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Aan de rand van het IJsselmeer ligt Stavoren, een vissersplaatsje dat al 950 jaar stadsrechten heeft. 
Ons ruime en kleurrijke schoolgebouw biedt de kinderen uit de omgeving een rustige plek om te 
leren en te spelen.

De “Skutslús” staat voor bescherming en tevens voor loslaten. We zien de school graag als een 
beschutte plaats voor het kind. Een plaats waar het kind veilig is, waar het zich optimaal kan 
ontwikkelen en waar het zelfstandig wordt. De sluisdeuren staan op een kier, “De opening naar de 
grote wereld”. 
Het team van cbs De Skutslús heeft een heldere visie op het kind, de maatschappij en de rol van 
de school hierin. We proberen zo dicht mogelijk bij het kind te blijven en het voor te bereiden 
op een steeds veranderende maatschappij. Met alle aspecten van ons onderwijs proberen we 
aan te sluiten bij de drie basisbehoeften van het kind: relatie, competentie en autonomie. We 
werken in vier combinatie-groepen met in totaal ongeveer 70 leerlingen. Elke groep heeft twee 
vrouwelijke leerkrachten. Handelingsgericht denken en werken is in iedere groep en bij iedere 
leerkracht zichtbaar. 

Het afgelopen jaar hebben we geprobeerd om waar mogelijk samen te werken met It Swannenêst 
te Molkwerum. De MZR vergaderingen worden regelmatig samen gehouden, leerlingen gaan met 
elkaar op schoolreisje, kamp en excursies. Ouderavonden worden samen georganiseerd. Op de 
donderdagmiddagen komen de leerlingen van groep 3 tot en met 8 naar Stavoren om gezamenlijk 
te gymnastieken. Eén dagdeel in de week komen de kleuters van Molkwerum naar Stavoren om 
met elkaar les te krijgen van de kleuterjuffen van beide scholen. 
Elk kind heeft talenten en daarom vinden we gepersonaliseerd leren ook heel belangrijk. Thema-
onderwijs en vak doorbrekend werken door middel van workshops staat in de kinderschoenen. 
We hebben er onder deskundige leiding een start mee gemaakt. We onderzoeken ook welke rol 
de digitale middelen die ons ter beschikking staan, hierin een rol kunnen spelen. Daarom hebben 
we ook het programmeren met bluebots, ozobots en het werken met programma’s als Scratch en 
Code.org in projectweken geïntroduceerd. We oriënteren ons op het uitbreiden van ons werkplein 
om meer tegemoet te kunnen komen aan de 21st Century Skills. Ook de creatieve vakken zoals 
muziek, drama, tekenen en handvaardigheid geven we in de workshops veel aandacht. 

Het werken met Snappet in groep 5 tot en met 8 geeft ons de mogelijkheid om zoveel mogelijk 
adaptief te kunnen leren. Elk kind kan werken aan zijn eigen leerdoelen.

10.4  De Skutslús te Stavoren 
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Dit zijn wij! 
De naam van onze school is: ‘De Stapstien’. Op een ‘stapstien’ zet je een veilige stap op een niet 
gemakkelijk begaanbare weg, een doorwaadbare plaats in een rivier of in een tuin. Stapstenen 
worden gebruikt om een weg goed te kunnen vervolgen. De naam doet denken aan de verschillende 
levensfasen die een mens doorloopt. Onze school wil een stapsteen zijn, zodat kinderen zich in 
deze fase van hun levensweg zich op een goede, veilige manier kunnen ontwikkelen.

‘De Stapstien’ is een Christelijke basisschool met ongeveer 50 leerlingen. We werken met het team 
in 3 combinatie groepen die per schooljaar kunnen variëren.  

De identiteit van onze school vindt zijn oorsprong in de Bijbel. Dit betekent dat we de waarden 
en normen, die ons vanuit de Bijbel worden aangereikt, willen vertalen in het leven van hier en nu. 

Ons onderwijs is betrokken op mens en wereld. Dichtbij; in de groep, het gezin en het dorp. Veraf; 
door projecten voor kinderen die het minder goed hebben dan wij. Ieder jaar kiezen de kinderen 
van groep 8 een project dat we ondersteunen en waar we van kunnen leren.

Onze Missie
Wij willen een school zijn waar kinderen, personeel en ouders respectvol en in een sfeer van 
vertrouwen met elkaar omgaan. Onze missie is:  ‘In stap fierder mei De Stapstien’

10.5 De Stapstien te Nijemirdum

‘In stap fierder mei De Stapstien’
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Onze visie
We gaan uit van de drie basisbehoeften van ieder mens: relatie, competentie en autonomie. Met 
alle aspecten van ons onderwijs, sluiten wij aan op één of meerdere van deze basisbehoeften.

Ieder kind is uniek en leert op zijn eigen wijze. In ons onderwijs sluiten we zoveel mogelijk aan 
bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen. We werken handelingsgericht, dat betekent dat we 
goed kijken naar wat een kind nodig heeft: hoe leert het kind, wat zijn bevorderende en wat zijn 
belemmerende factoren voor het kind en ontwikkelt het kind zich naar zijn eigen mogelijkheden. 
Om deze ontwikkeling goed in kaart te brengen gebruiken we het Ontwikkeling Volg Model.

Onze school wil een leefgemeenschap zijn, waar binnen niet alleen het leren, maar ook het 
ontwikkelen van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag belangrijk is. Hierbij is het 
belangrijk dat kinderen zelfstandig kunnen werken, van elkaar kunnen leren en met elkaar kunnen 
samenwerken.
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11. Tot slot
De kwaliteitseisen die Nije Gaast heeft vastgesteld zijn in dit verslag uitgewerkt. We zijn trots op 
de vele behaalde goede resultaten.
In de komende jaren willen wij in het onderwijskundig jaarverslag laten zien dat onze scholen 
zich richten op de brede ontwikkeling van kinderen.  We werken de komende jaren geïnspireerd, 
volhardend en betrokken verder aan een voortdurende groei van alle kinderen en leerkrachten. 

 
Dit onderwijskundig jaarverslag van de Stichting Nije Gaast is een beknopte samenvatting van de schooljaarverslagen van 
de scholen die horen bij onze Stichting. Dit verslag is besproken in de Raad van Toezicht en daarna gepubliceerd op onze 
website: www.nijegaast.nl.

Elke school verantwoordt het onderwijs in het schooljaarverslag. Dit verslag wordt gepubliceerd op de website van de 
school. Voor nadere toelichtingen bij een school verwijzen we u naar dit verslag. 

Elke school verantwoordt de plannen voor het komende schooljaar in het schoolwerkplan. Dit plan wordt gepubliceerd op 
de website van de school. Voor nadere informatie over een school verwijzen we u naar deze website.
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12. De scholen van Stichting Nije Gaast  
2016-2017

Scholen plaats schoolleider

CBS  De Bolster Balk dhr. Siete Horjus / dhr. Bas Pieterse, interim dir. Vanaf 01-04-‘17

NBBS  De Fluessen Oudega dhr. Meindert Tjerkstra

CBS  De Barte Hemelum dhr. Meindert Tjerkstra

CBS  It Grovestinshôf Koudum mevr. Ackelyn Stapensea

CBS  It Swannenêst Molkwerum dhr. Pieter Jongsma

CBS  De Stapstien Nijemirdum mevr. Carolien Glastra

CBS  De Wâlikker Oudemirdum dhr. Peter Braam

CBS  De Klinkert Sloten dhr. Douwe Weerstra
dhr. Meindert Tjerkstra vervangend directeur vanaf 11-05-‘17

CBS  Op ‘e Terp Sondel dhr. Klaas Altena t/m 30-04-’17 / dhr. Douwe Weerstra vanaf 01-05-’17/ 
mevr. Carolien Glastra vervangend directeur vanaf 11-05-’17 –  31-07-‘17

CBS  De Skutslús Stavoren dhr. Pieter Jongsma

CBS  It Finster Workum dhr. Bas  Pieterse, interim directeur Vanaf 01-01-2016

Stichting voor Christelijk en Algemeen/Neutraal Bijzonder Basisonderwijs in de gemeente de Fryske Marren en 
Súdwest Fryslân

Dubbelstraat 8a / 8561 BC Balk
Tel:           0514 602843
E-mail :    secretariaat@nijegaast.nl                                
Internet:  www.nijegaast.nl


