
Graag willen wij de opbrengsten van ons onderwijs, en onze door- en

uitstroomgegevens verantwoorden. Dit doen wij zowel verticaal (aan bestuur

en inspectie) als horizontaal (aan ouders). De opbrengsten worden door de

inspectie gezien als een indicatie voor de toegevoegde waarde van de school

op de leerprestaties van de leerlingen. De directeur en de Intern Begeleider

evalueren twee keer per jaar, samen met het team, de toetsresultaten. Uit

deze analyse volgen actiepunten. Ons doel is om de kwaliteit van ons

onderwijs te verbeteren om de kwaliteit die wij willen waarborgen te

realiseren. Voortdurend leren en ontwikkelen geldt niet alleen voor onze

leerlingen, maar ook voor het team.

Onderwijsresultaten

Eindtoets

Vanaf 2020 beoordeelt de inspectie het percentage leerlingen dat een

basisniveau (1F) of streefniveau (2F of 1S) behaald heeft van de drie



toetsjaren op een rij. Het basisniveau 1F is het niveau voor taal, lezen en

rekenen dat het overgrote deel van de leerlingen aan het einde van de

basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast heeft de overheid

de ambitie dat een groot deel van de leerlingen een hoger niveau haalt: het

streefniveau, wat wordt uitgedrukt in 2F bij taal en lezen en 1S bij rekenen.

Wij hebben gekozen voor de IEP-toets als eindtoets. Deze verplichte

eindtoets is niet alleen voor de leerlingen van groep 8 een belangrijke toets.

Ook voor de school is het resultaat van belang. Het geldt namelijk als één van

de graadmeters om de kwaliteit van de school te beoordelen, naast de

tussenresultaten van ons leerlingvolgsysteem en de observaties van onze

leerkrachten.

Op het Zuiderlicht zijn de afgelopen drie jaren de volgende resultaten

behaald:

2018-2019: 74,1 (IEP-toets)

2019-2020: vanwege Covid geen eindtoets afgenomen

2020-2021: 81,8 (IEP-toets)

2021-2022: 84,2 (IEP-toets)

Uitstroomtabel



De leerlingen van het Zuiderlicht stromen uit naar verschillende scholen in de

regio Dronten, Zwolle en Harderwijk.

Voor meer informatie: scholenopdekaart.nl

Toelichting op de resultaten

In de resultaten ziet u dat wij op alle vakgebieden 100% voldoen aan de

gestelde 1F norm. Onze streefdoelen hebben resultaten die allemaal (hoog)

boven het landelijk gemiddelde liggen. Voor ons is dit het bewijs van onze

ingezette verbeteringen in onderwijsaanbod en -didactiek. Des te meer een

reden om komend schooljaar de borging van het didactisch handelen en

cyclisch werken te bewaken.

Referentieniveaus

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/dronten/22624/het-zuiderlicht/

