Kwaliteitskalender

-voorbeeld-

Domeinen

Doelen

Meetbaar of merkbaar

Instrument of methode

Aan wie

Wanneer in cyclus

Onderwijsproces

De school heeft onderwijsaanbod
dat voldoet aan de kerndoelen, is
eigentijds en gericht op een brede
ontwikkeling van leerlingen
De school kent de ontwikkeling van
de leerlingen en stemt het
onderwijs daar op af
De school heeft een specifiek
profiel dat is afgestemd op de
specifieke situatie
………….

Het oordeel van buitenstaanders
en deelnemers

-schoolplan
-audit

-bestuur
-ouders

-1x per 2 jaar

Het oordeel van deskundige
buitenstaanders

-audit

-bestuur

-1x per 2 jaar

Het oordeel van buitenstaanders
en deelnemers

-zelfevaluatie

-bestuur
-ouders

-1x per 4 jaar

De leerlingen voelen zich veilig

100% van de leerlingen geeft aan
zich veilig te voelen

-veiligheidsmonitor

-jaarlijks

De school haalt resultaten op de
kernvakken die passen bij de
leerlingenpopulatie

De resultaten bij taal en rekenen
liggen op of boven het
gemiddelde van vergelijkbare
scholen
95% van de leerlingen zit na twee
jaar in de stroom die geadviseerd
is
De leerlingen beoordelen de
school gemiddeld met een 7,5 of
hoger

-schoolmonitor

-bestuur
-ouders
-inspectie
-bestuur
-ouders
-inspectie

-schoolmonitor

-bestuur

-1x per 4 jaar

-schoolmonitor
-zelfevaluatie

-bestuur
-ouders

-1x per 2 jaar

Leerlingen

De leerlingen vervolgen met succes
hun loopbaan in het onderwijs
De leerlingen zijn tevreden over de
school
…………
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-jaarlijks

Domeinen

Doelen

Meetbaar of merkbaar

Instrument of methode

Aan wie

Wanneer in cyclus

Leraren

Al onze leraren zijn (afhankelijk van
aantal jaren ervaring)
basisbekwaam of vakbekwaam
De leraren nemen initiatieven en
zijn betrokken bij de ontwikkeling
van hun professionele
vaardigheden
De leraren zijn tevreden over hun
werkplek
……………..

Het oordeel van directeuren en
professionele buitenstaanders

-schoolmonitor
-competentiemetingen
-audit
-lerarenregister
-plg’s
-scholingen

-bestuur

-1x per 2 jaar

-bestuur

-1x per 2 jaar

De leraren beoordelen de school
gemiddeld met een 7,5 of hoger

-schoolmonitor

-bestuur

-1x per 2 jaar

De school zorgt voor kwaliteit van
onderwijs en personeel en
verbetert zich voortdurend
De school verantwoordt zich
volgens wettelijke eisen over de
kwaliteit en voert een actieve
dialoog met belanghebbenden

Het oordeel van deskundigen

-kwaliteitssysteem
-personeelsbeleid

-bestuur

-1x per 2 jaar

Het oordeel van ouders en
belanghebbenden

-jaarplan
-jaarverslag school
-schoolgids

-bestuur
-ouders

-1x per 4 jaar

De schoolleiding is
onderwijskundig leider

Het oordeel van medewerkers en
deskundigen

-zelfevaluatie
-audit

-bestuur

1x per 2 jaar

De schoolleiding handelt integer
en transparant

Het oordeel van medewerkers

-tevredenheidsonderzoek

-bestuur

1x per 2 jaar

Kwaliteitszorg
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Alle leraren voldoen aan de eisen
van het lerarenregister
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Instrument of methode

Aan wie

Wanneer in cyclus

Ouders en
belanghebbenden

Ouders zijn tevreden over de
school
De school werkt effectief samen
met partners
………….

De ouders beoordelen de school
gemiddeld met een 7,5 of hoger
Partners beoordelen de
samenwerking als effectief

-schoolmonitor

-bestuur
-ouders
-bestuur
-partners

-1x per 2 jaar

De school benut de financiële
middelen volledig

De exploitatie is sluitend en de
middelen worden doelmatig
besteed

-begroting en exploitatie
-jaarplan

-bestuur

-jaarlijks

Belanghebbenden beoordelen de
aankleding en het gebruik
positief

-zelfevaluatie

-bestuur
-ouders

-1x per 4 jaar

Financien

-zelfevaluatie

-1x per 4 jaar

……………

Gebouw

Het schoolgebouw ziet er
aantrekkelijk uit en wordt optimaal
benut voor het onderwijs
……………..

Bijsterbosch-Onderwijs-Advies

voorbeeld Kwaliteitskalender School

