
Resultaten van ons onderwijs 

 

De inspectie voor onderwijs beoordeelt de kwaliteit van ons onderwijs op basis van de resultaten van de Eindtoets Basisonderwijs. Op IKC 
Stella Nova wordt de IEP Eindtoets afgenomen. Met de eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd.  
Hieronder vindt u de resultaten van 2016 t/m 2019.  Vanwege de Coronacrisis is er in 2020 geen Eindtoets basisonderwijs afgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2021 is er wel een Eindtoets afgenomen. Sinds schooljaar 2020-2021 wordt er door de inspectie niet meer gekeken naar de 
eindtoetsscores. Er wordt gekeken naar de verschillende referentieniveaus.   

Fundamenteel niveau 

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen 
behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau 
aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de 
signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle 
scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de 
inspectie. 

 

Streefniveau  
 
Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen 
behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat 
zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke 
basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau 
apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt 
dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun 
ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht 
nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager. 

 
In het onderstaande zijn de percentages per niveau van IKC Stella Nova te vinden, die percentages worden vergeleken met het landelijk 
gemiddelde.  

 IEP-landelijk  Schoolscore  
Taalverzorging  <1F 10% 8% 
 1F 90% 92% 
 2F 51% 38% 
Lezen <1F 2% 0% 
 1F 98% 100% 
 2F 77% 88% 
Rekenen  <1F 12% 23% 
 1F 88% 77% 
 1S 47% 31% 

 

Cito-toetsen  

Op IKC Stella Nova nemen we twee keer per jaar de toetsen af die bij het CITO Leerling- en Onderwijs Volg Systeem (LOVS) horen. Dit 

gebeurt in de maanden januari (de midden toetsen) en juni (de eind toetsen). De volgende toetsen worden gebruikt: Technisch Lezen 

Leestechniek in groep 3, Technisch Lezen Leestempo in groep 3 t/m M8, Rekenen en Wiskunde in groep 3 t/m M8, Begrijpend Lezen groep 

3 t/m M8, Spelling groep 3 t/m M8. Deze toetsen worden in de instructiegroepen afgenomen over de leerstof waarmee het kind in het 

daarvoor liggende half jaar heeft geoefend. Daarnaast wordt individueel de Drie Minuten Toets (woorden lezen) in groep 3 t/m M8 

afgenomen. 


