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Schoolgegeven
s 

  
Basisschool  
 
 
E-mail 
Website 
 

 
De Wegwijzer 
Willaertstaat 41,  3766CP 
Soest 
035-6020947 
directie@wegwijzersoest.nl 
www.wegwijzersoest.nl 

  

 
 
 

  Directeur 
 

Mark Mondé  
 

 

  Adj. directeur Inge Schoonderbeek 
 
 

 
 
 

Schooltijden  Groep 1 t/m 4                                                         Groep 5  t/m 8  
 
 

 maandag 8.30 - 14.30 
uur 

 8.30 - 14.30 uur  

dinsdag 8.30 - 14.30 
uur 

 8.30 - 14.30 uur  

woensdag 8.30 - 12.00 
uur 

 8.30 - 12.00 uur  

donderdag 8.30 - 14.30 
uur 

 8.30 - 14.30 uur  

vrijdag 8.30 -  12.00 
uur 

 8.30 - 14.30 uur 
 

 
 

Groepsindeling  Gr. Jip Juf Brigitte Juf Hinke (vrij) 
  Gr. 

Janneke 
Juf Marieke  Juf José (vrij) 

  Gr. 3 Juf Irma Juf Maja (woe) 
  Gr. 4 Meester Peter  Juf Maja (ma) 
  Gr.5 Juf Manon   
  Gr.6 Juf Marion   
  Gr.7 

Gr.8 
Juf Linetta 
Juf Angela  

Juf Maja (di) 
juf Inge (do) 

   IB-er                    Engelien  
Ondw.ass.          Corrie & José  
Conciërge           Angela  

  Gym                    Charro (ma) 
 
 
 
Binnenkomen 
leerlingen 

 Vanaf januari zullen juf Marjolein en Suzanne weer voor de groep           
staan. Zij zullen dan in groep Jip staan 
 
Om 8.20 uur gaan de deuren open en mogen de leerlingen naar hun 
groep. 
De leerkracht begroet iedere leerling door het geven van een hand 
aan het begin en bij het einde van de dag. 
Ouders worden verzocht de school te verlaten bij het luiden van de 
schoolbel, dat is het teken dat de lessen gaan starten. 
U bent altijd van harte welkom om na schooltijd een praatje met de 
leerkracht te maken of om een afspraak te maken voor een gesprek. 

    
 
Bewegings- 
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       onderwijs De kleuters gymmen in de speelzaal. Wij vragen u om voor de kleuters 
gymschoentjes met elastiek en een stevige zool mee te geven. Omdat 
we de kinderen in schone kleding willen laten werken na de gymles, 
vragen wij u om aparte gymkleding mee te geven. 
Bij mooi weer wordt er buiten gespeeld op de kleuterspeelplaats. 
 
Groepen 3 t/m 8 hebben twee keer per week gymnastiek. Op maandag 
hebben de kinderen gym van een vakdocent. Alle kinderen nemen deel 
aan de gymlessen. Als er een briefje door een ouder is meegegeven 
met de reden waarom een leerling niet mee kan gymmen, mogen ze 
kijken naar de andere leerlingen in de gymzaal. Leerlingen die hun 
gymspullen vergeten, gaan werken in de klas onder toezicht van een 
collega leerkracht. Van de kinderen van gr. 3 t/m 8 wordt verwacht dat 
zij niet knellende gymkleding dragen en gymschoenen. 
 

maandag  Groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 
woensdag 
vrijdag 

 Groepen 3, 4 en 8 
Groepen 5, 6 en 7 

   
   
 
Vakantierooster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrije dagen 
 
 
 
 
 
 
 
Acties vanuit 
het Schoolplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verjaardag 
 
 

  
Herfstvakantie 21 oktober t/m 25 oktober 
Kerstvakantie 23 december t/m   3 januari 
Voorjaarsvakanti
e 

24 februari t/m  28 februari 

Paasweekend 10 april t/m  13 april 
Meivakantie  
Hemelvaart 
Pinksteren  
Zomervakantie 

27 
21  
1 
17  

april 
mei 
juni 
juli 
 

t/m 
t/m  
t/m 
t/m 

 5 
 22  
5 
28  

mei 
mei 
juni 
aug 

      
Studiedag      groep 1 t/m 8   woensdag 18 september  
Studiedag       groep 1 t/m 8   maandag 28 oktober  
Kerst                groep 5 t/m 8   vrijdag 20 december om 12.00 u vrij 
Studiedag       groep 1 t/m 8   vrijdag 31 januari 
Carnaval         groep 5 t/m 8   vrijdag 21 februari om 12.00 uur vrij 
Studiedag       groep 1 t/m 8   maandag 29 juni 
Vrije middag   groep 5 t/m 8   vrijdag 17 juli  
 
Ook dit jaar volgen wij de planning van het Schoolplan 2019-2023. Het            
gehele schoolplan is ter inzage op school aanwezig. Volgend schooljaar          
gaan we verder met de ontwikkelingen die al zijn ingezet. Een paar            
speerpunten: 

● Scholing leerkrachten in talentontwikkeling, Expliciete directe      
instructie en een studiedag met het team naar een         
onderwijscongres. 

● Naschoolse opvang in de school met K’nijntje Zippies. 
● We gaan een Talentencarrousel met ouders, kinderen en        

leerkrachten opzetten  
● Ontwikkelen naar talentenschool met de slogan: “Wijs met        

talent” 
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De juffen en meester vieren hun verjaardag met hun groep. De data            
komen in de kalender. 

Speelgoed  
Kleuters 
 
 
 
 
 

 Kleuters mogen na hun verjaardag en op aangegeven momenten een 
speelgoedje mee naar school nemen. De juffen van de kleutergroepen 
vinden het erg belangrijk dat de kleuters worden gestimuleerd om 
voorwerpen mee naar school te nemen die aansluiten bij de thema’s. 
Op Parro en op het informatiebord bij de kleutergroepen vindt u altijd 
het thema’s en de letter die centraal staat. 
 

Huiswerk  Groep 3, 4 en 5. In deze groepen wordt extra huiswerk meegegeven als             
uit de RT (remedial teaching ) naar voren komt dat leerlingen dit nodig             
hebben. In groep 5 worden voorafgaand aan de toetsen van          
geschiedenis, aardrijkskunde en biologie, samenvattingen meegegeven      
of toe gestuurd om eventueel thuis te kunnen oefenen. 
 

  Groep 6, 7 en 8. Iedere week wordt er huiswerk meegegeven. Dit kan 
rekenen, spelling en begrijpend lezen betreffen. 
In Parro vindt u bij de groepen de data van de zaakvak-toetsen en 
Engels.  
 

Schoolverzuim 
 
 
 
 
Leerplicht 

 Is uw kind ziek, dan dit graag voor 8.30 uur, telefonisch, aan de school 
door- geven. Er wordt dagelijks een verzuim -administratie bijgehouden. 
Als er voor negen uur geen bericht is van verzuim, neemt de school 
contact op met thuis. Dit allemaal voor de veiligheid van uw kind.  
 
Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig en dat betekent dat uw kind vanaf 
deze leeftijd naar school moet. 
Extra verlof is slechts onder bepaalde voorwaarden toegestaan: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresgegevens 

 ● Ouders kunnen door omstandigheden gedwongen zijn om 
buiten de schoolvakanties hun vakantie op te nemen. In dit 
geval zal een werkgeversverklaring overlegd moeten worden, 
waaruit de noodzaak van het verlof blijkt. 

● Op grond van “gewichtige omstandigheden” kan extra verlof 
worden gegeven. Bijv. jubilea, huwelijk en overlijden van 
bloedverwanten.  

● Binnen een gezin kunnen er omstandigheden zijn dat de 
directeur  

       het belangrijk vindt om extra vrije dagen te geven. 
       Dit heeft bijna altijd te maken met ernstige ziekte. 
Als u denkt dat uw verzoek onder een van deze drie regels valt, 
kunt u op de website een verzoek tot vrijstelling downloaden. Deze 
formulieren vindt u bij “Protocollen”. Nadat u deze heeft ingevuld en 
afgegeven bij het directiekantoor, neemt de directeur een beslissing 
over deze aanvraag. 
Het gedownloade formulier is nog geen garantie dat u 
toestemming krijgt.  
Het is van groot belang dat u een aanvraag ruim op tijd indient, zodat er 
gelegenheid is om de aanvraag te kunnen beoordelen. 
Na uw aanvraag wordt er contact met u opgenomen. 
Uitgezonderd zijn natuurlijk ernstige ziekte of overlijden van 
familieleden. 
Voor deze situaties kunt u meteen bij de directeur terecht. 
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Deze regels zijn niet door de school bedacht, maar opgelegd vanuit het 
ministerie. Ongeoorloofd schoolverzuim wordt gemeld bij de 
leerplichtambtenaar. 
 
Wij vragen u bij verandering van telefoonnummers of noodnummers het 
oude en het nieuwe nummer door te geven i.v.m. de verwerking door 
de administratie. Wilt u deze wijzigingen altijd per mail doorgeven aan 
administratie@wegwijzersoest.nl. Deze mail wordt intern aan de 
leerkrachten van de groepen doorgestuurd. 
 

Vertrouwens - 
    persoon  

 Het Schoolbestuur is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie 
van het katholiek onderwijs. Aan onze school is een 
vertrouwenspersoon verbonden, waar leerlingen, ouders en 
leerkrachten terecht kunnen met een specifieke klacht over ongewenst 
seksueel gedrag of ander ongewenst gedrag. Deze 
vertrouwenspersoon, mw. Dr. Dorry van Kranenburg, zorgt voor 
opvang van iemand met een klacht en geeft het nodige advies.  

 
 
 
 

 Ook kunt u altijd terecht bij de contactpersoon van onze school, 
Engelien Houben. Zie ons klachtenprotocol op de website. 
Adres klachtencommissie: 
Onderwijsgeschillen 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
info@onderwijsgeschillen.nl 
 
Adres vertrouwenspersoon: 
Mw. D.L. van Kranenburg 
Medisch Centrum Overhees 
Klarinet 37 
3766 GH Soest 
035 - 588 05 30 
 

Vervanging 
 
 
 

 Bij afwezigheid van leerkrachten, bijvoorbeeld door ziekte, 
familieomstandigheden, bijscholing of een andere vorm van verlof, 
spant de school zich in om voor vervanging te zorgen. We maken 
gebruik van de vervangingspool van Pio. 
 

Informatieavond   Informatieavonden: 
Aan het begin van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor een 
informatieavond op school. Op deze avond vertellen wij u in het kort wat 
we als school gaan doen dat schooljaar. Het kennismaken met het team 
en de ouders (van de groep van uw kind) staan op deze avond centraal. 
Via de Nieuwsbrief en/of Parro ontvangt u meer informatie hierover.  
 
Daarnaast organiseren we ouderavonden waarbij u geïnformeerd wordt 
over diverse interessante onderwerpen, vaak zijn hierbij gastsprekers 
aanwezig. 
 

 
Rapport-en 
kindgesprekken 

  
In september gaan we met u in gesprek over het welbevinden van uw 
kind. Zowel de leerkracht als de ouders geven hun mening over een 
aantal stellingen. In de groepen 5 t/m vullen de kinderen samen met de 
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ouders de vragenlijst in en zijn de kinderen ook aanwezig bij het 
gesprek.  
Alle leerlingen ontvangen 2 keer per jaar een rapport: het eerste rapport 
ontvangt u in februari, het tweede in juli. 
 
Op de Jaarkalender vindt u alle data van de rapporten en de 
gesprekken.  
 
U hebt gedurende het hele schooljaar de mogelijkheid om inzicht te 
krijgen in de cijfers van uw kind. U kunt te allen tijde contact opnemen 
met de groepsleerkracht om een afspraak te maken. 
Het gemiddelde van de cijfers kan voor ons aanleiding zijn om ouders 
tussentijds uit te nodigen voor een gesprek.  
 
Groep 8: De planning van de avonden voor groep 8 zijn veelal op 
andere data. Dit heeft alles te maken met de tijd die in groep 8 wordt 
besteed aan het voortraject richting het Voortgezet Onderwijs. In 
februari zijn de adviesgesprekken met ouders en leerlingen van groep 
8. De data hiervan staan in de Jaarkalender. 
 

Medezeggen 
 schapsraad 

 In de wet is bepaald dat ouders en leerkrachten inspraak hebben bij            
de inhoud en de vormgeving van het onderwijs op de school. 
In de MR zitten gekozen vertegenwoordigers van beide geledingen. 

  Tijdens de vergaderingen treedt de directeur op als vertegenwoordiger         
namens het Bestuur. De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk          
geregeld en vastgelegd in een reglement. In de praktijk wordt          
gesproken over: formatieplan, begroting, schoolplan e.a. 

  Ouders: Marco Ahlers (voorzitter) 
               Marloes v.d. Meer 
               Wim Oosterveld 

Personeel:  Engelien Houben 
                     Suzanne Bakker 
                     Maja van Schaik 

 
Ouderraad 

  
Al vele jaren werkt het schoolteam samen met de Ouderraad. Deze 
OR houdt zich vooral bezig met organisatorische zaken rondom 
school festiviteiten. De activiteitencommissie bestaat altijd uit een 
aantal ouders en een aantal teamleden. De samenstelling van de OR 
is als volgt: 
Martine Steenbakker (voorzitter), Annelies de Gooijer 
(penningmeester), Petra Ophuijsen (secretaris), 

  Jacqueline Dessens, Anita Westerveld, Patricia van den Berg, Zina 
Hassan Osman, Wies Jansen, Denise Rozendaal en Olga Markx. 

 
Leerlingenraad 
 

  
Onze school heeft een Leerlingenraad. Het doel hiervan is om          
leerlingen mee te laten denken met het onderwijsleerproces en de          
schoolorganisatie. Kinderen kijken vaak met een andere blik naar de          
school en daar willen we ons voordeel mee doen. We houden u op de              
hoogte via verslagen op onze site. 
 

Ouderbijdrage 
 
 
 
 
 

 De Ouderraad vraagt aan alle ouders een bijdrage in de kosten voor 
activiteiten zoals: organiseren van allerlei festiviteiten, het uitgeven 
van de schoolkrant, uitstapjes, schoolkamp en sportactiviteiten en het 
tweejaarlijkse schoolreisje. De ouderbijdrage is op basis van 
vrijwilligheid.  
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Schoolkamp 
gr.8 

 
 
 

Verzekeringen 
 
 
 
 

Betaling: In september ontvangt u een brief met de uitleg en 
betalingsgegevens. De bijdrage zal voor dit schooljaar € 50, - zijn. 
Leerlingen die instromen vanaf 1 januari tot 1 maart betalen € 25, -. 
Jaarlijks wordt de ouderbijdrage vastgesteld. Na 1 maart wordt geen 
ouderbijdrage gevraagd.  
 
Elk schooljaar gaan de leerlingen drie dagen op schoolkamp. De 
leerlingen worden begeleid door leerkrachten van onze school. De 
kosten van het schoolkamp van groep 8 zijn komend schooljaar € 75, 
-.  
 
Onze school is via de Stichting Katholiek Onderwijs Soest - 
Soesterberg verzekerd voor de wettelijke aansprakelijkheid (WA) 
tegenover derden. Het betreft schade die is ontstaan door toedoen of 
nalaten van leerkrachten en hulpouders. De kinderen zijn dus niet WA 
verzekerd.  
De SKOSS heeft een schoolverzekeringspakket via de 
besturenorganisatie bond: KBO. 
 

Ongelukjes 
tijdens 
schooltijd 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s 
 
 
 
Traktaties 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pauze 
 
 
 
 
Schoolmelk 
 
 
 
 

 Het kan voorkomen, dat uw kind op school ziek wordt en naar huis 
moet. Wanneer er onder schooltijd een ongelukje gebeurt, nemen wij 
onmiddellijk contact met u op als er een dokter bezocht moet worden.  
Bij kleine ongelukjes wordt u door de leerkracht direct na school 
geïnformeerd. Het is van belang dat de noodnummers actueel zijn. Op 
school wordt er een ongevallenregistratie bijgehouden, zodat we hier 
bij de jaarlijkse evaluatie lering uit kunnen trekken en met deze 
gegevens de school nog veiliger kunnen maken. 
 
Vanaf mei 2018 is de AVG van toepassing. Daarom hebben wij u 
toestemming gevraagd voor het maken en gebruiken van foto’s van 
uw kinderen. U kunt de toestemming desgewenst  in Parro zelf 
aanpassen. 
 
De Wegwijzer staat voor een gezonde school. Dat houdt in dat we 
snoep en koek uit onze school zoveel mogelijk weren. Als uw kind 
jarig is vragen wij u dan ook om gezonde traktaties te laten uitdelen. 
Indien het suikergehalte te hoog is, geven wij aan het einde van de 
dag deze traktaties mee naar huis.  
Gezonde traktaties worden in de ochtendpauze uitgedeeld.  
De leerkrachten worden ook heel blij van een stukje fruit. Ook wij 
willen graag gezond eten en vinden het vervelend om kinderen te 
moeten teleurstellen. 
 
De kinderen zijn de hele dag op school en hebben in de ochtendpauze             
vaak behoefte aan iets te eten en te drinken. Wij vragen u met klem              
om gezond eten mee te geven, zodat uw kind hier weer nieuwe            
energie uit kan putten. Wij geven de voorkeur aan fruit. 
 
In de lunchpauze eten de kinderen in de aanwezigheid van de 
leerkracht hun meegebrachte lunch. Op school bestaat de 
mogelijkheid om uw kind schoolmelk te laten drinken. 
Aanmeldformulieren kunt u krijgen bij Angela v.d. Kerkhof, onze 
conciërge. Zij coördineert de organisatie rond de schoolmelk. 
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Feestjes/ 
kerstkaartjes 

 
Regelmatig zijn er rond verjaardagen van kinderen feestjes, partijtjes, 
disco’s e.d.. Sommige kinderen worden wel uitgenodigd, anderen niet. 
Het is voor kinderen die niet gevraagd worden niet leuk om daar zo 
mee geconfronteerd te worden. De oplossing is eigenlijk heel simpel. 
Wij vragen u om de uitnodiging niet op school of op de speelplaats uit 
te delen. 
Als u de uitnodiging gewoon op het privéadres van de gelukkigen 
bezorgt, is de confrontatie op school een stuk minder voor leerlingen 
die niet zo vaak gevraagd worden. 

 
Website/Facebo
ok 
Instagram 

 De Wegwijzer heeft een website: www.wegwijzersoest.nl 
De website wordt gebruikt voor algemene informatie over de school voor 
ouders en promotie van de school. Op Instagram zijn we te vinden onder 
‘dewegwijzersoest’. Op Facebook onder ‘RK bassischool De Wegwijzer 
Soest’. Instagram en Facebook gebruiken we ter promotie van de school, 
u vindt hier vooral leuke wetenswaardigheden. 

 
Nieuwsbrief/Par
ro 
 
 
 
 
 
 
 
Mobiele 
telefoons 
 
 
 
 
 
Verkeersveiligh
eid 

  
Via de Nieuwsbrief blijft u op de hoogte van alle activiteiten van de 
Wegwijzer. Elke 2 weken verschijnt de Nieuwsbrief. Alle ouders 
ontvangen deze nieuwsbrief via Parro. Daarnaast worden door de 
leerkrachten berichten via parro gestuurd om u op de hoogte te houden. 
De agenda van Parro is leidend voor activiteiten. Het is van groot belang 
dat u een verandering van uw e-mailadres zo snel mogelijk doorgeeft aan: 
administratie@wegwijzersoest.nl  
 
Veel kinderen zijn in het bezit van een mobiele telefoon. 
Binnen onze school hanteren wij de regel dat er geen mobieltjes tijdens 
schooltijd in het bezit van kinderen mogen zijn. Deze worden dan tijdens 
de lessen opgeborgen op een speciale plek in de groep. 
 
 
We stellen het zeer op prijs, als ouders hun auto parkeren op één van de 
twee parkeerplaatsen en daarna de kinderen lopend naar de school 
brengen. Dit bevordert de verkeersveiligheid van alle leerlingen en de 
buren zijn daarmee ook erg geholpen. 
 

Hoofdluis  Het kan voorkomen dat er op school hoofdluis wordt geconstateerd. Indien 
u als ouder dit bij uw kind signaleert, dan graag onmiddellijk contact 
opnemen met zijn of haar leerkracht. De leerlingen van de betreffende 
groep krijgen een brief mee, zodat alle ouders thuis maatregelen kunnen 
nemen. Om zoveel mogelijk hoofdluis op school te voorkomen, worden op 
de maandagmiddag na iedere vakantie alle kinderen in de groepen 
gecontroleerd. Meer informatie kunt u vinden op: 
https://www.rivm.nl/hoofdluis 

   
Afval scheiden 
 
 
 
 
 

 We stimuleren kinderen om afval te scheiden. In de klassen en andere 
ruimtes staan speciale afvalbakken waarin papier, GFT, plastic en blik en 
restafval apart worden verzameld. Zo dragen we allemaal ons steentje bij 
aan een beter milieu. We stimuleren het gebruik van bekers i.p.v. 
drinkpakjes. Lege batterijen kunt u op school worden ingeleverd. 
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Schrijven 
 
 
 
 
 
BSO 
 
 
Schoolfotograaf 

 

Samenwerkings
- verband  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kinderen van groep 4 beginnen na de kerstvakantie met een vulpen te 
schrijven. Deze pen wordt door school betaald. Wij adviseren kinderen tot 
en met groep 8 om met een vulpen schrijven.  
De vulpennen zijn te koop op school en de kosten zijn €4,-. Ook andere 
vulpennen zijn prima. De school verstrekt gratis inktpatronen. 
 
Voor leerlingen die gebruik willen maken van de BSO (Buitenschoolse 
Opvang) vindt u meer informatie op onze website. 
 
Jaarlijks worden er foto’s gemaakt van de groepen en individuele kinderen. 
De ouderraad regelt dit. 

In het systeem van passend onderwijs krijgen scholen (besturen) die 
samenwerken in een samenwerkingsverband, geld om het onderwijs te 
regelen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De 
samenwerkende scholen maken een plan om er met het beschikbare geld 
voor te zorgen dat iedere leerling binnen het samenwerkingsverband 
passend onderwijs krijgt. Basisschool de Wegwijzer in Soest valt onder het 
SWV De Eem: http://www.swvdeeem.nl  Hier kunt u lezen hoe passend 
onderwijs binnen dit SWV is geregeld.  Ouderbetrokkenheid en een goede 
samenwerking tussen ouders en school komt de ontwikkeling van uw kind 
ten goede. Ouders zijn nauw betrokken bij de school van hun kind. Ook het 
samenwerkingsverband wil graag ouders betrekken: 
http://www.swvdeeem.nl/voor-ouders  Voor informatie over passend 
onderwijs in Nederland kunt u terecht op: http://www.passendonderwijs.nl 

 
Verwijzing VO  SCHOOLJA

AR 
     VMBO            Havo            Vwo  

  2018 / 2019 54%            21 % 25 %  
  2017 / 2018 44 %  32 %  24 %  
  2016 / 2017  46 %            35 %           19 %  
  2015 / 2016 22 %            46 %           32 %  
       
Eindtoets 
CITO 
basisonderwij
s 

 Schooljaar aantal lln. Wegwijzer ondergrens 
inspectie 

Landelijk 
gemiddelde 

  2018 / 2019 24 538.5 534.6 535.9 
  2017 / 2018 25 533.7 534.9 535.6 
  2016 / 2017 26 533.7  535.3 
    

Analyse: 
De landelijke score is ruimschoots gehaald door de leerlingen. 
Daarnaast is ook het ambitieuze doel van de SKOSS van 538 gehaald. 
Er zijn nauwelijks leerlingen die lager hebben gescoord dan het 
advies,  gebaseerd op het ontwikkelingsperspectief uit Parnassys. De 
leerlingen die VMBO advies lager dan T hebben gekregen, hebben 
een goede score behaald. Allemaal ook de uitstroom op alle 
vakgebieden op 1F. Voor respectievelijk lezen, taalverzorging en 
rekenen heeft 83, 71 en 58 % van de leerlingen 2F/1S behaald. Dit is 
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voor alle drie de onderdelen hoger dan het landelijk gemiddelde van 
79,64 en 46 %.  
Een enkele leerling heeft beneden de verwachting gescoord. Hierbij 
kunnen we bedenken dat achter de koude cijfers opbrengsten soms 
nog een andere werkelijkheid zit en doen kinderen niet wat er van hen 
verwacht wordt. Hierbij valt te denken aan leerlingen die een diagnose 
in de DSM hebben. 
In deze groep zaten in verhouding veel leerlingen, die een 
arrangement hadden vanuit het SWV om het leren te ondersteunen en 
met een advies lager dan VMBO-T, waarbij 1 leerling met VBMO 
basis.  
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