
Analyse SCOL najaar 2021 groep 3 t/m 8

Door Paula Smaling & Cindy Willems
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Conclusies op schoolniveau:

Voor de SCOL analyse van oktober 2021 zijn 8 groepen meegerekend.
Het aantal leerlingen met een A-, B- of C-score is niet in alle groepen ≥ 75% van de leerlingen.
Wanneer men kijkt naar het totaaloverzicht van alle competenties, zijn er 3 groepen (3A, 6A en 8) die
de norm van 75% halen. De groepen 3B, 4, 5, 6B en 7 liggen onder de norm van 75%.

Schooloverzicht schooljaren

De resultaten van voorgaande jaren laten zien dat de norm van 75% in het najaar van 2020-2021
en najaar 2019-2020 is behaald. We scoren op schoolniveau geruime tijd onvoldoende (<75%) op de
sociale competenties.
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Voorstel doelen voor de komende periode (afname voorjaar 2022):

● In alle groepen heeft ≥75% van de leerlingen een A-, B- of C-score.

Stappenplan n.a.v. de conclusies van de SCOL-analyse op schoolniveau

- Indien er uit het overzicht opvallende leerlingen naar voren komen
(discrepantie ll-lk, lage scores) inzetten op de individuele leerling en bespreken
tijdens oudergesprekken;

- Duidelijke regels en afspraken binnen de groep en de school. Indien er niet aan de
regels wordt gehouden, stappenplan volgens gedragsprotocol;

- Tijdens de eerste schoolweken van het nieuwe schooljaar inzetten op de Sociaal
Emotionele ontwikkeling d.m.v. de Gouden Weken;

- Structureel inzetten van KWINK (1x pw);
- Handelingsadviezen delen middels een teamvergadering;

In leerteams uiteen en bespreekbaar maken welke competenties aandacht nodig
hebben. “Hoe gaan we dit leerteam breed aanpakken?”

- Aanbieden van SEO spellen in de groep
- Inzetten van de gedragsspecialist (groepsbezoeken, rots & water).
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Schooloverzicht Scol (ingevuld door leerkrachten):

Het aantal leerlingen met een A/B/C-score op Sociale competenties is niet in alle groepen > 75% van
de leerlingen. Categorie “aardig doen” en “jezelf presenteren” scoren t.o.v. de overige categorieën
het hoogste. Opvallend zijn de categorieën “taak uitvoeren” en “samen spelen en werken”.

Stappenplan n.a.v. de conclusies van de SCOL-analyse op groepsniveau

- In groep 3A is extra aandacht voor Taak uitvoeren wenselijk.

- In groep 3B is extra aandacht voor alle sociale competenties wenselijk.

- In groep 4 is voornamelijk extra aandacht voor Samen spelen en werken, Een taak
uitvoeren en Opkomen voor jezelf wenselijk.

- In groep 5 is voornamelijk extra aandacht voor Aardig doen, Samen spelen en
werken, Een taak uitvoeren, Een keuze maken en Omgaan met ruzie wenselijk.

- In groep 6A scoort de groep voldoende op alle categorieën.

- In groep 6B is voornamelijk extra aandacht nodig voor Ervaringen delen, Jezelf
presenteren, Opkomen voor jezelf wenselijk

- In groep 7 is extra aandacht voor Ervaringen delen, Een taak uitvoeren en Omgaan
met ruzie wenselijk.

- In groep 8 scoort de groep voldoende op alle categorieën.
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Schooloverzicht leerlingScol:

In de groepen 6, 7 en 8 hebben de leerlingen de leerling SCOL ingevuld.
Het aantal leerlingen met een A/B/C-score op Sociale competenties is in geen een groep >75% van
de leerlingen.

Verderop in deze analyse wordt dieper gekeken naar de individuele groepen.
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Groep 3B (15 lln):

Bevindingen:

● <75% van de groep scoort A/B/C
● Er zijn 2 leerlingen met te veel scores op

zelden/nooit
● De groep scoort van de 8 categorieën 0

voldoende
● Alle categorieën zijn opvallend

Conclusies/ advies:

De groep als geheel heeft een te lage totaalscore en dit geldt ook voor alle categorieën.
Op groepsniveau is aandacht gewenst voor alle sociale competenties.
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Groep 3A (15 lln):

Bevindingen:

● >75% van de groep scoort A/B/C
● Er zijn geen leerlingen met te veel scores op

zelden/nooit
● De groep scoort voldoende op elke categorie
● Taak uitvoeren is opvallend

Conclusies/ advies:
Het groepsresultaat is voldoende.
Er zijn geen objectieve redenen om iets te veranderen.
Het advies is om in het leerteam / team te bespreken wat groep 3a heeft gedaan om de 75% norm te
halen.
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Groep 4 (24 lln):

Bevindingen:

● <75% van de groep scoort A/B/C
● Er is 1 leerling met te veel scores op

zelden/nooit
● De groep scoort op 5 van de 8 categorieën

voldoende
● Opvallende categorieën: Samen spelen en

werken, Taak uitvoeren, Opkomen voor
jezelf.

Conclusies/ advies:

De groep als geheel heeft een te lage totaalscore en dit geldt ook voor een deel van de categorieën.
Op groepsniveau is aandacht gewenst voor Samen spelen en werken, Taak uitvoeren, Opkomen voor
jezelf.
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Groep 5 (23 lln):

Bevindingen:

● <75% van de groep scoort A/B/C
● Er zijn 4 leerlingen met te veel scores op

zelden/nooit
● De groep scoort op 3 van de 8 categorieën

voldoende
● Opvallende categorieën: Aardig doen, Samen

spelen en werken, Taak uitvoeren, Keuzes
maken en Omgaan met ruzie.

Conclusies/ advies:
De groep als geheel heeft een te lage totaalscore en dit geldt ook voor een deel van de categorieën.
Op groepsniveau is aandacht gewenst voor Aardig doen, Samen spelen en werken, Taak uitvoeren,
Keuzes maken en Omgaan met ruzie.
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Groep 6a (18 lln):

Bevindingen:

● >75% van de groep scoort A/B/C
● Er is 1 leerling met te veel scores op

zelden/nooit
● Meer dan 75 % van de groep scoort

voldoende op elke categorie
● Geen opvallende categorieën

Conclusies/ advies:
Het groepsresultaat is voldoende.
Er zijn geen objectieve redenen om iets te veranderen.
Het advies is om in het leerteam / team te bespreken wat groep 6a heeft gedaan om de 75% norm te
halen.

Bevindingen Leerling SCOL:

● 17 leerlingen beoordelen zichzelf als voldoende
● 1 leerling beoordeelt zichzelf als onvoldoende

● Bij 8 van de 18 leerlingen is er een discrepantie tussen de bevindingen van de leerkrachten en
de individuele leerlingen. Verder onderzoek naar de discrepantie zou wenselijk zijn
(interpretatie vragen, zelfbeeld kinderen, beeld leerkracht).
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Groep 6b (18 lln):

Bevindingen SCOL:

● <75% van de groep scoort A/B/C
● De groep scoort op 3 van de 8 categorieën

onvoldoende
● Er zijn 3 leerlingen met te veel scores op

zelden/nooit
● Opvallende categorieën: Ervaringen opdoen,

Samen spelen en werken, Jezelf
presenteren, Keuze maken, Opkomen voor
jezelf.

Conclusies/ advies:
De groep als geheel heeft een te lage totaalscore en dit geldt ook voor een deel van de categorieën.
Op groepsniveau is aandacht gewenst voor Ervaringen opdoen, Samen spelen en werken, Jezelf
presenteren, Keuze maken, Opkomen voor jezelf.

Bevindingen LeerlingSCOL:

● 9 leerlingen beoordelen zichzelf als voldoende
● 9 leerlingen beoordelen zichzelf als onvoldoende

● Bij 9 van de 18 leerlingen is er een discrepantie tussen de bevindingen van de leerkrachten en
de individuele leerlingen. Verder onderzoek naar de discrepantie zou wenselijk zijn
(interpretatie vragen, zelfbeeld kinderen, beeld leerkracht).
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Groep 7 (22 lln):

Bevindingen:

● <75% van de groep scoort A/B/C
● Er is 1 leerling met te veel scores op

zelden/nooit
● De groep scoort op 5 van de 8 categorieën

voldoende
● Opvallende categorieën: Ervaringen delen,

Taak uitvoeren, Omgaan met ruzie.

Conclusies/ advies:
De groep als geheel heeft een te lage totaalscore en dit geldt ook voor een deel van de categorieën.
Op groepsniveau is aandacht gewenst voor Ervaringen delen, Taak uitvoeren, Omgaan met ruzie.

Bevindingen LeerlingSCOL:

● 12 leerlingen beoordelen zichzelf als voldoende
● 8 leerlingen beoordelen zichzelf als onvoldoende
● 2 leerlingen hebben de SCOL vragenlijst niet ingevuld.
● Bij 7 van de 22 leerlingen is er een discrepantie tussen de bevindingen van de leerkrachten de

individuele leerlingen. Verder onderzoek naar de discrepantie zou wenselijk zijn (interpretatie
vragen, zelfbeeld kinderen, beeld leerkracht).
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Groep 8 (17 lln):

Bevindingen:

● >75% van de groep scoort A/B/C
● Er geen leerlingen met te veel scores op

zelden/nooit
● De groep scoort voldoende op elke categorie
● Geen opvallende categorieën.

Conclusies/ advies:
De resultaten zijn voldoende.

Bevindingen LeerlingSCOL:

● 15 leerlingen beoordelen zichzelf als voldoende.
● 7 leerlingen beoordelen zichzelf als onvoldoende.
● Er is bij 6 van de 17 leerlingen een discrepantie tussen de bevindingen van de leerkrachten de

individuele leerlingen. Verder onderzoek naar de discrepantie zou wenselijk zijn (interpretatie
vragen, zelfbeeld kinderen, beeld leerkracht).
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