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Verantwoording Opbrengsten Eindtoets Groep 8 
 

Schooljaar 2020-2021 

Als gevolg van de coronacrisis (COVID-19) en het opnieuw sluiten van de scholen heeft de minister 
besloten dat er wel een eindtoets wordt afgenomen in het basisonderwijs, maar deze telt niet mee 
voor de beoordeling. Vorig schooljaar (2019-2020) is er geen eindtoets afgenomen door de 
coronacrisis. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop de inspectie de resultaten beoordeelt. Er wordt 
gekeken naar de resultaten van de laatste 3 schooljaren. In de periode tot mei 2021 wordt gekeken 
naar de op de eindtoets behaalde percentages referentieniveaus taal en rekenen in 2018 en 2019, 
omdat die voor 2020 ontbreken. Daarna wordt dan het resultaat van 2021 meegenomen. 
 
Resultaten en conclusies april 2021 
 
De groepsscore op de eindtoets van 2021 was 370,2. Het landelijk gemiddelde was 360. Daarmee 
heeft groep 8 dus ruim boven het LG gescoord. 
 
Dit jaar hebben alle leerlingen de 1F én alle 2F/1S doelen behaald. Deze score is passend voor deze 

groep, gezien de uitstroomniveaus. 

Groep 8 2020-2021 1F 2F/1S 

Vakgebied LG Fierljepper LG Fierljepper 

Lezen 97,8 100 70,3 100 

Taalverzorging 95,8 100 53,5 100 

Rekenen  91,3 100 41,5 73 

 
Resultaten over drie jaar (2018-2019-2021) 
 
Op grond van de op die eindtoetsen behaalde referentieniveaus kunnen we concluderen dat de 
behaalde referentieniveaus in 2018, 2019 en 2021 samen boven de signaleringswaarden lagen en 
daarmee voldoende is. 

      

Schooljaar  Aantal 
leerlingen 

Taalverzorging Lezen  Rekenen 

<1F 1F 2F <1F 1F 2F <1F 1F 1S 

2017-2018 6 0 100 33 0 100 67 0 100 33 

2018-2019 7 0 100 57,1 0 100 28,6 0 100 57,1 

2020-2021 11 0 100 100 0 100 100 0 100 73 

 

Schoolweging Signaleringwaarde %1F Landelijk gemiddelde %1F 
passend bij de schoolweging 

Score %1F 

33,8 85% 95 100 

Schoolweging Signaleringwaarde %2F/1S Landelijk gemiddelde %2F/1S 
passend bij de schoolweging 

Score %2F/1S 

33,8 41,5 55,1 66,7 

 
Conclusies op schoolniveau 
De opbrengsten zijn voldoende. Het gemiddelde % behaalde 1F én 2F/1S doelen ligt boven het 
landelijk gemiddelde (schoolweging 33,8). In de ontwikkeling op schoolniveau is op alle gebieden een 
stijgende lijn te zien. De 1F doelen werden (ook in voorgaande jaren) al door alle leerlingen behaald. 



Juni 2021 

De streefdoelen zijn bij taalverzorging van 57,1 naar 100% gegaan, bij lezen 
van 28,6 naar 100% en bij rekenen van 57,1 naar 73%. De ingezette interventies op het gebied van 
taal lijken resultaat te hebben gehad. 
 

Gem. score laatste drie jaar 1F 2F/1S 

Vakgebied LG Fierljepper LG Fierljepper 

Lezen 97,8 100 70,3 70,8 

Taalverzorging 95,8 100 53,5 70,8 

Rekenen  91,3 100 41,5 58,3 

 
Uitstroom naar VO over drie jaar (2018-2019-2021) 
Onderstaande uitstoomgegevens zijn gebaseerd op de laatste drie schooljaren: 2018-2019 t/m 2020-

2021. Deze gegevens zijn van drie jaren bij elkaar opgeteld, dit in verband met de privacy (een klein 

aantal leerlingen stroomt jaarlijks uit). De uitstroomgegevens zijn passend bij het perspectief en de 

verwachtingen van onze leerlingen. Gemiddeld stroomt een groot percentage uit op Havo-niveau. Op 

basis van een uitstroomanalyse blijkt dat drie tot vijf jaar na het verlaten van de basisschool 80% van 

onze leerlingen op hetzelfde niveau zit of geslaagd is, 10% een niveau gezakt en 10% een niveau 

gestegen is. 

Niveau   VWO     Havo VMBO-T     VMBO-K    VMBO-B 

Aantal   1   9    6          6  0 

%  4% 46%   29%        14%              7% 

 


