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Addendum schoolgids 2022-2023 

SO De Optimist 

Resultaten 

Een deel van onze leerlingen stroomt door naar het regulier voortgezet onderwijs, of een school 

voor voortgezet speciaal onderwijs. Ook zijn er leerlingen die terugstromen in het regulier 

basisonderwijs.  

 

Elke basisschoolleerling krijgt in zijn of haar laatste schooljaar een schooladvies. Hierin staat welke 

soort school voor voortgezet onderwijs het beste bij hem of haar past. We kijken daarvoor onder 

andere naar hoe een leerling leert, wat hij of zij heeft geleerd en welke groei en ontwikkeling hij of 

zij op school heeft doorgemaakt. Daarnaast maken de schoolverlaters een eindtoets. Het 

schooladvies is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs. 

Onderstaand een overzicht van de resultaten van het schooladvies én een overzicht van hoe de 

schoolverlaters hun schoolloopbaan vervolgen.  

Resultaten 

Resultaten Eindtoets  

 2020-2021  2021-2022 

Score aantal %  aantal % 

PRO/BBL 2 22% PRO/BBL 0 0% 

KBL 3 33% BBL/KBL 3 43% 

TL 3 33% KBL/TL 2 29% 

HAVO/VWO 1 11% TL/HAVO 1 14% 

   HAVO/VWO 0 0% 

   VWO 1 14% 

Totaal 9 100% Totaal 7 100% 

Schooladvies 

Schooladvies 

 2020-2021 2021-2022 

Score aantal % aantal % 

PRO/BBL 2 22% 1 14% 

KBL 2 22% 3 43% 

TL 4 44% 2 29% 

HAVO/VWO 1 12% 1 14% 

Totaal 9 100% 7 100% 

Doublures 

In schooljaar 2021-2022 stroomde 100% van de leerlingen door naar een hoger leerjaar. Dit 

betekent dat geen van de leerlingen het leerjaar herhalen.  
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Waar gaan onze leerlingen naartoe? 

Uitstroom   

 2020-2021 2021-2022 

 aantal % Aantal % 

Basisonderwijs regulier 0 0% 0 0 

VSO PRO 0 0% 0 0% 

VSO vmbo b/k 2 22% 3 43% 

VSO vmbo tl 3 34% 2 29% 

VSO havo/vwo 1 11% 1 14% 

PRO 0 0% 0 0% 

VO vmbo b/k 2 22% 1 14% 

VO vmbo tl 1 11% 0 0% 

VO havo/vwo 0 0% 0 0% 

Overig 0 0% 0 0% 

Totaal 9 100% 7 100% 

Doel versus resultaat 

Als we het behaalde uitstroomniveau vergelijken met het beoogde uitstroomniveau dat is 

opgenomen in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), zien we dat 83% van onze leerlingen in 

schooljaar 2021-2022 het beoogde uitstroomniveau, zoals die in zijn of haar OPP is opgenomen, 

hebben behaald. 

 

Als we de daadwerkelijke uitstroom vergelijken met het uitstroomprofiel dat is opgenomen in het 

ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), zien we dat 100% van de leerlingen in schooljaar 2021-2022 

uitstroomt naar de bestemming die in zijn of haar OPP is opgenomen. 

 

Dit betekent dat we voldoen aan de landelijke norm van 75%. Met dit resultaat zijn wij tevreden. 

Het doelgroepenmodel wordt ingezet om de uitstroom goed aan te laten sluiten bij het 

uitstroomprofiel wat is opgenomen in het ontwikkelingsperspectiefplan.  

Bestendiging 

Nadat leerlingen de school verlaten blijven wij hen 2 jaar volgen om te zien hoe het met hen gaat 

en of hun ontwikkeling zich voortzet zoals verwacht. Als school streven wij ernaar dat 70% 

van de leerlingen de ingezette route voortzet.  

 

Van de leerlingen die in 2020-2021 uitstroomden, zetten 79% hun ontwikkeling voort zoals 

verwacht. Als school zijn wij wel tevreden met dit behaalde resultaat. Daarom zetten wij reeds 

voortgezette acties uit, waaronder het hanteren van het doelgroepenmodel bij het vaststellen van 

het uitstroomniveau en het hanteren van een warme overdracht tussen het SO en V(S)O.  

   

 


