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Zorg voor kwaliteit 

Kwaliteitszorg 

De korte lijnen en open cultuur tussen bestuur en de scholen onderling garanderen binnen de duidelijke 

kwaliteitsstructuur een continue focus op verbetering van het onderwijs. 

Door de verbinding te maken op de drie niveaus macro-, meso-, en  micro niveau en door de open cultuur en duidelijke 

structuur is de focus van SOL gericht op verbetering op alle drie niveaus.  

De kwaliteitscyclus is een belangrijk onderdeel van de totale organisatie, dit werpt op alle niveaus zijn vruchten af. 

  

Interventies  

De kwaliteitscyclus wordt sinds eind 2017 ook uitgerold naar onze kinderopvang. Ook hier zijn we bezig om het 9-veld en 

onze kwaliteitscyclus te implementeren binnen onze opvang. Dit doen we o.a. d.m.v. een duidelijke structuur van taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de daltonopleiding voor alle PMers, BOSOS voor peuters, 9-veld POPgesprekken 

met medewerkers,  ik-doelen gesprekken met BSO kinderen.  

Het verbeteren van analyse en de onderwijskwaliteit verhogen we door de SOLacademie en de bijeenkomsten tussen MT 

en bestuur. 

 

 Kwaliteitsindicatoren 

 Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren  
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg 

 Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en jaarverslag)  
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg 

 

Beoordeling 

Omschrijving Resultaat 

Zelfevaluatie - Kwaliteitszorg (KA1) 3,8 

Zelfevaluatie - Kwaliteitscultuur (KA2) 3,91 

Aandachtspunt Prioriteit 

De directie, MT-leden en leerkrachten analyseren en evalueren de (brede) resultaten van het 
onderwijs op macro-, meso- en microniveau. 

hoog 

 

Kwaliteitscultuur 

De veilige schoolcultuur is een voorwaarde om te komen tot onze professionele kwaliteitscultuur. De korte lijnen, de 

openheid en de vele investeringen op deze professionele kwaliteitscultuur zorgen voor een stevig beleid wat 

toekomstgericht onze kwaliteitszorg blijft innoveren en verbeteren.  

Binnen SOL/SOPHIA zijn we doordrongen van het belang van een  goede kwaliteitscultuur om de kwaliteitszorg en ambitie 

goed uit te kunnen voeren. Onze focus ligt naast een helder kwaliteitszorginstrument en duidelijke streefdoelen als ambitie 

ook vooral op de kwaliteitscultuur. Veel investeringen in tijd en aandacht zijn daarom cyclisch gericht om de schoolcultuur 

steeds naar een hoger level te tillen.  

Interventies  

Binnen SOL zijn we sinds enkele jaren intensief bezig om de twee culturen KOA en SOPHIA op elkaar af te stemmen. 

Op de 3 niveaus (macro, meso en micro) implementeren we het 9-veld binnen de totale organisatie.  
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Zie de opleidingen genoemd in het opleidingsbeleidsplan (op te vragen bij directie)  

 

 Kwaliteitsindicatoren 

 Op onze school heerst een transparante organisatiecultuur: we werken in openheid en vertrouwen.  
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA2 - Kwaliteitscultuur 

 We werken gestructureerd aan de verbetering van de onderwijskwaliteit middels audits, collegiale consultaties, leerteam 

en werkgroepen.  

Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA2 - Kwaliteitscultuur 

 

Verantwoording en dialoog 

 

Op onze school betrekken we ook externen bij de bepaling en beoordeling van onze kwaliteit.  

Planmatig wordt onze school geauditeerd, we organiseren brainstormsessies en beschikken over een kinderraad. Ieder jaar 
stellen we een jaarplan op (o.b.v. ons schoolplan) met onze verbeterdoelen. Het jaar sluiten we af met een jaarverslag 
waarin we verantwoording afleggen aan onze stakeholders voor wat betreft de realisatie van onze verbeterdoelen en de 
behaalde resultaten.  

Het delen van verantwoordelijkheid en openheid in communicatie past binnen onze daltonvisie, vandaar dat we waarde 
hechten aan deze vorm van communicatie.  

De verantwoording gaat verder dan verslaglegging. We werken samen met personeel, MR, ouders, kinderen. 
Vanzelfsprekend ieder binnen de eigen expertise. Door deze samenwerking wordt het beleid en de besluiten gezamenlijk 
gedragen en onderschreven. Deze manier van werken past binnen onze daltonvisie ten aanzien van delen van 
verantwoordelijkheid.  

Interventies  
De openheid binnen ons totale SOL vergroten we ook binnen onze opvanggeleding. Door te investeren in de dialoog en 
door onze structuuropbouw van samenwerking en leren van elkaar. De komende jaren verdiepen we de inhoud van de 
dialoog op alle niveaus, van bestuur tot directie tot medewerkers, tot MR en tot kinderraad.  

 Kwaliteitsindicatoren 

 Onze school betrekt haar stakeholders bij de kwaliteitszorg (bepaling en beoordeling)  
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA3 - Verantwoording en dialoog 

 

Beoordeling 

Omschrijving Resultaat 

Zelfevaluatie - Verantwoording en dialoog (KA3) 3,8 

Aandachtspunt Prioriteit 

Ik voel me betrokken bij verbeteractiviteiten gemiddeld 

De school vraagt mij regelmatig wat ik verwacht van de school gemiddeld 

 

Het meten van de basiskwaliteit 

De Inspectie van het Onderwijs beschrijft in haar waarderingskader 2017 de basiskwaliteit op 17 standaarden. Wij hebben 

gemeten of we voldoen aan de gestelde eisen van basiskwaliteit met behulp van de Zelfevaluatie Basiskwaliteit. De scores 

per standaard en de actiepunten zijn opgenomen in ons schoolplan in de bijpassende paragrafen. De totaaluitslagen zijn 

als bijlage toegevoegd aan ons schoolplan. (Op te vragen bij de directie) 
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We meten de basiskwaliteit in het vierde jaar van het schoolplan. De acties die dat oplevert, nemen we mee in de 

jaarplannen. Jaarlijks vinden er audits plaats om de basiskwaliteit te meten. In het eerste jaar van het schoolplan auditeren 

intern-begeleiders, in het tweede jaar de directeuren en in het derde jaar vindt een externe audit plaats.    

Vragenlijst Leraren 

De vragenlijst voor Leraren is afgenomen in februari 2019. De vragenlijst is gescoord door 22 leraren. De leraren zijn 

gemiddeld genomen (erg) tevreden over de school. Gemiddelde score: 3,46. 

Beoordeling 

Omschrijving Resultaat 

Tevredenheidspeiling 2019 personeel - Kwaliteitszorg 3,29 

Tevredenheidspeiling 2019 personeel - Leerstofaanbod 3,57 

Tevredenheidspeiling 2019 personeel - Leertijd 3,51 

Tevredenheidspeiling 2019 personeel - Pedagogisch Handelen 3,53 

Tevredenheidspeiling 2019 personeel - Didactisch Handelen 3,51 

Tevredenheidspeiling 2019 personeel - Afstemming 3,49 

Tevredenheidspeiling 2019 personeel - Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 3,64 

Tevredenheidspeiling 2019 personeel - Schoolklimaat 3,26 

Tevredenheidspeiling 2019 personeel - Ondersteuning leerlingen 3,48 

Tevredenheidspeiling 2019 personeel - Opbrengsten 3,3 

Tevredenheidspeiling 2019 personeel - Integraal Personeelsbeleid 3,22 

Tevredenheidspeiling 2019 personeel - Sociale veiligheid 3,55 

Tevredenheidspeiling 2019 personeel - Incidenten 3,67 

Tevredenheidspeiling 2019 personeel - Eindcijfer 7,91 

Vragenlijst Leerlingen 

De vragenlijst voor Leerlingen is afgenomen in februari 2019. De vragenlijst is gescoord door de leerlingen van groep 6, 7 

en 8.  De leerlingen zijn gemiddeld genomen (erg) tevreden over de school. Gemiddelde score: 3,27. 

Op onze school functioneert ook een kinderraad. De raad komt maandelijks bijeen onder leiding van de 

daltoncoördinator en bespreekt allerlei schoolaangelegenheden die samenhangen met de kwaliteit van de school. 

Beoordeling 

Omschrijving Resultaat 

Tevredenheidspeiling 2019 leerlingen - Kwaliteitszorg 3,08 

Tevredenheidspeiling 2019 leerlingen - Leerstofaanbod 3,25 

Tevredenheidspeiling 2019 leerlingen - Leertijd 3,26 

Tevredenheidspeiling 2019 leerlingen - Pedagogisch Handelen 3,42 

Tevredenheidspeiling 2019 leerlingen - Didactisch Handelen 3,49 

Tevredenheidspeiling 2019 leerlingen - Afstemming 3,41 

Tevredenheidspeiling 2019 leerlingen - Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 3,15 
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Tevredenheidspeiling 2019 leerlingen - Schoolklimaat 3,14 

Tevredenheidspeiling 2019 leerlingen - Ondersteuning leerlingen 3,38 

Tevredenheidspeiling 2019 leerlingen - Opbrengsten 3,09 

Tevredenheidspeiling 2019 leerlingen - Sociale veiligheid 3,4 

Tevredenheidspeiling 2019 leerlingen - Incidenten 3,18 

 

Vragenlijst Ouders 

De vragenlijst voor Ouders is afgenomen in februari 2019. De vragenlijst is gescoord door ouders van de school. Het 

responspercentage was 32%. De ouders zijn gemiddeld genomen (erg) tevreden over de school: score 3,36. 

Beoordeling 

Omschrijving Resultaat 

Tevredenheidspeiling 2019 ouders - Kwaliteitszorg 3,01 

Tevredenheidspeiling 2019 ouders - Leerstofaanbod 3,38 

Tevredenheidspeiling 2019 ouders - Leertijd 3,45 

Tevredenheidspeiling 2019 ouders - Pedagogisch Handelen 3,4 

Tevredenheidspeiling 2019 ouders - Didactisch Handelen 3,51 

Tevredenheidspeiling 2019 ouders - Afstemming 3,57 

Tevredenheidspeiling 2019 ouders - Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 3,53 

Tevredenheidspeiling 2019 ouders - Schoolklimaat 3,24 

Tevredenheidspeiling 2019 ouders - Zorg en begeleiding 3,31 

Tevredenheidspeiling 2019 ouders - Opbrengsten 3,28 

Tevredenheidspeiling 2019 ouders - Sociale veiligheid 3,38 

Tevredenheidspeiling 2019 ouders - Incidenten 3,33 

 


