
Op verschillende manieren kunnen scholen apporteren over het bij hen op school behaalde 
eindresultaat. Wanneer dit is gebaseerd op een eigen subjectieve beschrijving, zijn de resultaten van de 
scholen moeilijk vergelijkbaar.  
 
Het gaat erom wat de school een kind heeft bijgeleerd in de periode dat het als vierjarige de school 
binnenkwam en als twaalfjarige de school weer verlaat. 
Het kan zijn dat een kind met een hoge eindscore in de acht schooljaren minder heeft bijgeleerd dan 
een kind met een lagere score. Bovendien spelen andere factoren dan alleen kennis een rol. Individuele 
toets resultaten worden daarom altijd met de betreffende ouder(s)/verzorger(s) besproken. 
We kiezen er voor de uitstroom naar het vervolgonderwijs en de eindtoets basisonderwijs hieronder 
weer te geven. Interpreteert u deze cijfers zorgvuldig, er gaat een heel verhaal achter schuil; de ene 
groep is de andere niet! De ontwikkeling van kinderen kan niet worden uitgedrukt in percentages. 
Sommige kinderen hebben minder capaciteiten, maar zijn sterk gegroeid. Ze hebben het maximale uit 
zichzelf gehaald! Dit is belangrijker dan het verwijzingspercentage.  

 

 
 

 
De score op de landelijke Eindtoets was 356,2. De score die de school moest halen was 355.8 
 
Per vak uitgesplitst staan hieronder cirkeldiagrammen waaraan u de resultaten kunt aflezen. 
 
Legenda:  

 naar 1F betekent het percentage kinderen dat de minimale einddoelen van groep 8 nog niet heeft gehaald. 
Dit kunnen kinderen met een eigen Leerweg zijn 

 1F betekent: het percentage kinderen dat de fundamentele einddoelen van groep 8 heeft gehaald 
 1S/2F betekent: het percentage kinderen dat boven het niveau van eind groep 8 presteert. Dit is 

noodzakelijk om naar HAVO/VWO te gaan 
 Het is op dit moment nog niet door het ministerie vastgesteld welk percentage voor een school voldoende 

is. Wij gaan er van uit dat 90% van de leerlingen minimaal niveau 1F moet behalen 
 

Rekenen (94,1 % op minimaal 1F) Taalverzorging(82,4% minimaal 1F) Begrijpend leze(100% minimaal 1F) 

 
 
 
 
 
 

 
Kinderen met ernstige dyslexie hebben 
veel moeite met spelling. Ook zij zijn 
meegenomen in dit overzicht. 

 

 2013 -
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

HAVO /VWO  46% 31% 41% 50% 38% 36% 

MAVO 18% 7% 7% 19% 28% 26% 

VMBO Kader- en 
beroepsgerichte 
leerweg 

36% 62% 53% 19% 24% 36% 

Praktijkonderwijs 0% 0% 0% 12% 10% 2% 

Landelijk gezien gaat 44% 
van de kinderen naar 
HAVO of VWO. 56% van 
de kinderen gaat naar 
MAVO,VMBO of 
Praktijkonderwijs.  



 


