
 

Special  kwaliteit  

Jaarplan ‘21-‘22 

Ieder jaar werken we met een 
jaarplan (o.a. afgeleid van ons 
Koersplan) waarin we onze 
doelen verwoorden voor het 
schooljaar. Aan deze doelen 
wordt b.v. de teamgerichte of 
individuele scholing 
gekoppeld. Jaarlijks blikken we 
middels een Nieuwsbrief terug 
op deze doelen en 
opbrengsten. 
  

 

 

IEP eindtoets 
48 kinderen hebben 
deelgenomen aan 
de eindtoets, dat zijn al onze 
groep 8 kinderen. 
De gemiddelde score IEP 
landelijk is 80. Onze score was 
81,7. Dat betekent dat ons 
gemiddelde 1,7 punt hoger ligt 
dan het landelijk gemiddelde. 
Voor alle vakken hebben we 
boven het landelijk 
gemiddelde gescoord op het 
percentage kinderen dat 1F en 
2F/1S hebben behaald. Iets om 
trots op te zijn! De adviezen 
voortgezet onderwijs hoeven 
op basis van de eindtoets ook 
niet worden bijgesteld.  
 

Kwaliteitskaarten 

 
 
Met deze kaarten monitoren 
en evalueren we ons 

onderwijs. In mei 2022 hebben 
alle medewerkers opnieuw de 
kwaliteit gescoord. Hiermee is 
schooljaar 2021-2022 
geëvalueerd. Op basis van de 
opbrengsten wordt o.a. het 
jaarplan 2022-2023 opgesteld. 
  

Groeperen  
In dit schooljaar hebben we 

uw mening gevraagd over een 

aantal aspecten die 

samenhangen met de wijze 

van groeperen. Deze 

opbrengsten hebben we 

meegenomen in onze 

besluitvorming en organisatie 

van de groepssamenstelling. In 

het nieuwe schooljaar komen 

we terug op de aanvullende 

afspraken die zijn gemaakt bij 

het homogeen groeperen. 

Deze aanvullende afspraken 

komen voort uit de voordelen 

van heterogeen groeperen. 

Zie extra bijlage! 

Onderzoek ouders 

en betrokkenheid 

 
Dit schooljaar is er onderzoek 

gedaan op alle scholen van 

Wonderwijs naar 

ouderbetrokkenheid. Van de 

371 gezinnen op 

Binnenstebuiten hebben 91 

gezinnen gereageerd op de 

gestelde vragen in de enquête. 

In de bijlagen van deze 

nieuwsbrief vindt u een kort 

verslag van de opbrengsten 

van dit onderzoek. Op de 

studiedag in september maken 

wij als school, een start met 

het onderwerp 

ouderbetrokkenheid. 

  

Visitatie 
In navolging van het 

inspectiebezoek van april 2021 

heeft er dit schooljaar een 

externe visitatie 

plaatsgevonden. Het 

inspectierapport was al mooi 

en positief. Dit werd ook door 

de visitatie nog eens 

bevestigd. Voor het verslag 

van dit rapport kunt u de 

website raadplegen. Wij zijn 

erg trots en willen samen met 

u op weg naar NOG beter. 

 

 
  

 

Inspectie GGD 
Op 7 juni jl. heeft de GGD 

onaangekondigd een inspectie 

uitgevoerd op de opvang bij 

Binnenstebuiten. Hierbij ging 

het om het pedagogisch 

klimaat, personeel & groepen 

en accommodatie. Ook nu 

weer voldoet IKC 

Binnenstebuiten aan de 

getoetste voorwaarden van de 

Kinderopvang. Een mooi 

resultaat! 

 

 


