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Plan van aanpak 

 

Inleiding 

De kwaliteitsmeter PO is afgenomen in april 2022. In de richtlijnen zijn criteria voor zwakke 

en sterke punten opgesteld. Hieronder de analyse van de zwakke en sterke punten per 

afgenomen groep. Voor het verbeteren van de ‘zwakste’ punten zijn deze punten 

opgenomen in een plan van aanpak. 

Onze normering 

4 punt schaal 

De kwaliteitsmeter is ingevuld door 71 leerlingen (1035) 88 ouders (62%) en 17 leerkrachten 

(100%) en 4 MT leden (100%). 

Rapportcijfer 

 2015 2017 2019 2022 

Ouders 7,6 7,6 7,5 7,9 

Medewerkers 7,9 7,6 7,9 8,2 

Leerlingen 8,0 7,6 7,6 8,6 

management  7,7 7,8 8,3 

 

Algemeen 

Zowel in 2015 t/m 2019 is er gewerkt met een vierpuntschaal. Dit maakt een vergelijking 

tussen de jaren mogelijk. Bij 2022 gebruikt men soms een 4 puntschaal voor Management, 

medewerkers en ouders en een 5 puntschaal voor leerlingen. Als je de rapportcijfers van 

2022 bekijkt, dan hebben alle respondenten een hoger cijfer gegeven aan de school. Na 2 

jaar Corona zijn we hier heel trots op! 

Er volgt nu een overzicht van de sterke en verbeterpunten punten per doelgroep. We 
hebben die punten genomen die opvallend zijn. 

• omdat ze lager scoren of hoger scoren dan 3,0 
• Daarnaast zijn er opmerkingen verwerkt die opvielen. 

 

kwaliteit meter ouders: 

Wat vind ik goed aan de school? (Plus) Dit is berekend op een 4-puntschaal 

Plus score 

Ouders zijn tevreden over het 
schoolklimaat. Denk hierbij aan, graag naar 
school gaan, veilig voelen, regels op school, 
omgang andere leerlingen, contact 
leerkracht. 

Score 3,5 en hoger 

Ouders zijn tevreden over het 
onderwijsleerproces. Denk hierbij aan: 
Leerlingen die voldoende leren, leerkrachten 
die goed uitleggen en hulp geven, 

Score 3,3 en hoger 



de lesstof, leerkrachten zijn vakbekwaam, 
goed lesmethoden en goed opvoedkundige 
aanpak. 

De communicatie tussen ouders en 
leerkracht verloopt prettig, ouders zijn 
tevreden over de informatie wat er op 
school gebeurt. De informatie de ouders 
krijgen over hun kind is goed. 

Score 3,2 of hoger 

Aandacht voor meer bewegen en gezonder 
leven. 

opmerking 

Betrokken leerkrachten, flexibel, open en 
vriendelijk. 

opmerking 

 

Wat zijn verbeterpunten? (Delta) 

Delta Plan van aanpak 

Leerlingen worden voldoende uitgedaagd 
om zich maximaal te ontwikkelen. 

Score 3,1 
We gaan met de kinderen aan de slag met 
doelen stellen vanuit de LIM en een 
portfolio opstellen. Hiermee proberen we 
kinderen meer uit te dagen en eigenaar te 
worden van hun ontwikkeling. 
 

Uit de opmerkingen komt naar boven dat de 
communicatie beter kan. Met name de vele 
informatie via Social Schools en het laat 
vragen van ouderhulp. 

Beter inzetten van de klassenouders door 
aan het begin van het jaar een overzicht te 
geven wanneer ouderhulp gevraagd wordt. 
Ouderhulp wordt dus in eerste instantie 
gevraagd via de klassenouder. 
 
Per periode versturen we informatie naar 
ouders over de lesstof. 
 
Af en toe versturen we een foto naar 
ouders als er leuke activiteiten zijn. 
 

Werk wordt niet nagekeken. (opmerking) We werken met oefenschriften en 
werkboeken. Kinderen leren zelf na te 
kijken en steekproefsgewijs wordt dit 
gecontroleerd en moeten kinderen dit 
verbeteren. Oefenschriften zijn om te 
oefenen en gaan niet mee naar huis.  
 

De kleuterklassen zijn te groot. (opmerking) Dit is altijd een terugkerend probleem aan 
het eind van een schooljaar. Afhankelijk van 
het aantal kleuters wat aangemeld is, 
formeer je groepen en dan blijkt later dat er 
toch nog kinderen tussendoor aangemeld 
worden. 
 

 

 



Kwaliteitsonderzoek leerlingen: 

Wat vind ik goed aan de school? (Plus) een hoge score betekent een hoge mate van 

veiligheid. ( 5-puntsscore) 

Plus score 

Over het algemeen vinden de kinderen het 
leuk op school, veel contact met 
klasgenoten en een leuke klas. 
 

Binnen de 5 puntscore scoren we een 3,3 of 
hoger (4,2) 

Kinderen voelen zich veilig op of rond de 
school 

Score 4,3 

Leerlingen worden wel eens gepest op 
school. 

Score 4,6 (hoe hoger hoe beter) 

Leerlingen worden wel eens op een andere 
manier gepest ( denk aan uitschelden, 
diefstal, buitengesloten worden, pijn doen) 

Score van 4,4 of hoger (hoe hoger hoe 
beter) 

Leerlingen zijn tevreden over wat zij leren 
op school.( denk aan regels, zich geholpen 
voelen, uitleg geven, feedback geven) 

Score 3,3 of hoger 

Er zijn plekken op school waar kinderen zich 
wel eens niet veilig voelen 
 

Score 1,7 ( hoe lager de score, hoe beter) 

 

Wat zijn verbeterpunten? (Delta) 

Delta Plan van aanpak 

Leerlingen hebben het gevoel dat mensen 
op school het fijn vinden dat zij er zijn.       
(score 2,9) 

Leerlingen weer welkom heten door bij de 
deur te staan en met een hand of box 
kinderen gedag te zeggen. 
Bewust zijn van het geven van 
complimenten. 

Leerlingen zijn tevreden over de uitleg van 
de juf of meester (score 3,3) 

Meer controleren van begrip tijdens de les 
toepassen middels het activerende directie 
instructiemodel 

Leerlingen vinden het schoolplein niet 
aantrekkelijk (opmerking) 

Volgend schooljaar gaan we weer verder 
met het vergroenen van het plein. 
We gaan in de BB een kringgesprek houden 
wat de wensen zijn en hoe de kinderen de 
klas gezellig willen maken. 

Meer creatieve vakken aan het einde van de 
dag (opmerking) 

We willen de gezamenlijke 
handvaardigheidslessen weer invoeren. 
Groepen 3,4,5 met elkaar en 6,7,8. 

 

Kwaliteitsonderzoek leerkrachten 

Wat vind ik goed aan de school? (Plus) 

Plus  4 punt score (MT en Team) 

De school heeft duidelijke regels Score 3,7 en 4,0 

Leerlingen hebben het naar hun zin in de 
groep 

Score 3,5 en 3,5 



Leerlingen gaan graag naar school Score 4,0 en 3,8 

Leerlingen voelen zich veilig op school. 
 

Score 3,8 en 3,3 

Leerlingen zijn tevreden over de omgang 
met hun medeleerlingen. 
 

Score 3,0 en 3,3 

Het contact tussen leerlingen en 
leerkrachten verloopt goed 
 

Score 4,0 en 3,7 

Communicatie in het algemeen binnen de 
school en naar de ouders verloopt goed. 
 

Score 3,8 en 3,4 

Leerkrachten zijn tevreden over de sfeer in 
de school en de samenwerking met het 
team. Denk aan veilig voelen, 
samenwerking, persoonlijke ontwikkeling, 
taakverdeling. Er heerst saamhorigheid en 
bereidheid om elkaar te helpen. 

Score 3,8 en 3,5 

Leerkrachten zijn tevreden over het 
onderwijsleerproces. Denk aan lesstof op 
niveau, uitdaging, opvoedkundige aanpak, 
lesmethoden, instructie geven. 
 

Score 3,3 en 3,4 

Het MT en team zijn erg tevreden over het 
schoolklimaat. 
 

Score tussen de 3,0 en 4,0 

 

Wat zijn verbeterpunten? (Delta) 

Delta Plan van aanpak 

Leerkrachten zijn vakbekwaam. Score 3,0 en 3,6 
Een leerkracht is nooit uitgeleerd, een leven 
lang leren. Elk jaar gaan we in gesprek wat 
we aan teamscholing gaan doen en wat 
ieder voor zichzelf wil leren met scholing. 

De hoeveelheid taken na schooltijd. 
(opmerking) 

We onderzoeken welke taken anders 
ingevuld kunnen worden en door wie? 

Meer tijd voor verdieping. (opmerking) Volgend schooljaar gaan we bewegend 
leren en gaan we verder met Leader in me  
borgen en verdiepen. 

Ondersteunend personeel meer in de 
groepen laten werken. (opmerking) 

Aan het begin van het schooljaar wordt 
gekeken hoe we de extra ondersteuning 
vorm geven, naast het starten van een 
hulpklas. 
 

 

(juni 2022) 


