
1. Resultaten 

Nr Subvragen Rol Cijfer 

1,23 De school rapporteert jaarlijks aan de ouders welke resultaten de school heeft geboekt Ouder 5,6 

1,21 De leraren motiveren ouders om deel te nemen aan ouderavonden per groep (klasse ouderavonden) Ouder 8 

1,22 De school nodigt de ouders tenminste 2 keer per jaar uit om de vorderingen en ontwikkeling van hun kind te bespreken Ouder 9,7 

2. Aanbod 

Nr Subvragen Rol Cijfer 

4,53 De leraren verrijken de klas met werkjes van de leerlingen  Ouder 7,8 

3. Zicht op ontwikkeling 

Nr Subvragen Rol Cijfer 

5,75 
Leraren reageren alert als leerlingen (of ouders) aangeven dat er sprake is van stimulerende of belemmerende factoren in hun 
ontwikkeling Ouder 7,5 

5,84 De directie voert bij de inschrijving van de leerling een kennismakingsgesprek met de ouders Ouder 7,8 

    4. Didactische handelen 

Nr Subvragen Rol Cijfer 

6,127 De school begint en eindigt op tijd Ouder 8,8 

    5. Samenwerking 

Nr Subvragen Rol Cijfer 

8,173 Het leerlingendossier is toegankelijk voor ouders Ouder 5,9 

8,172 Bij gesprekken tussen ouders en leraren over een leerlingen is de leerling aanwezig Ouder 6,8 

8,174 De school staat open voor verbetersuggesties en gaat transparant om met klachten Ouder 6,9 

8,169 De school betrekt de ouders bij het schoolbeleid (bijvoorbeeld door panelgesprekken, themabijeenkomsten) Ouder 7,2 

8,175 Schoolregels worden helder en duidelijk gecommuniceerd naar de ouders Ouder 8,2 

8,171 Leraren en ouders voeren gesprekken vanuit een gelijkwaarde positie Ouder 8,8 

8,17 Ouders zijn welkom op school Ouder 8,9 
 
 
 

   



6. Veiligheid 

Nr Subvragen Rol Cijfer 

10,22 De school heeft een pestprotocol vastgesteld Ouder 6,3 

10,206 Bij het samenstellen van groepen houden leraren rekening met specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen Ouder 7,3 

10,189 De leraren herkennen en bestrijden pestgedrag Ouder 7,5 

10,19 De leerlingen werken plezierig samen er is weinig ruzie Ouder 7,8 

10,213 De leraren hebben oog en oor voor ingrijpende gebeurtenissen in de belevingswereld van de leerlingen Ouder 7,8 

10,199 De leraren hanteert de regels en afspraken voor iedereen op dezelfde manier Ouder 8 

10,194 De leraren stellen norm overschrijdend gedrag meteen aan de orde Ouder 8 

10,215 De leerlingen voelen zich veilig op school Ouder 8,2 

10,188 De leerlingen gaan graag naar school Ouder 8,2 

10,198 De leraren gaan negatieve beeldvorming tegen Ouder 8,3 

10,196 De leraren laten merken dat zij het leuk vinden op school Ouder 8,4 

7. Ondersteunend en stimulerend schoolklimaat 

Nr Subvragen Rol Cijfer 

11,24 De leraren geven de leerlingen ruimte en verantwoordelijkheid zonder hen uit het oog te verliezen Ouder 7,6 

11,239 De leraren hebben oog voor de sterke en zwakke kanten van de leerlingen   Ouder 7,7 

11,231 De leraren laten zien dat zij het vanzelfsprekend vinden dat zijzelf en de leerlingen de klas netjes houden Ouder 7,7 

11,233 De leraren laten de leerlingen merken dat hun inbreng wordt gewaardeerd Ouder 8,1 

11,228 De leraren richten hun lokaal sfeervol in Ouder 8,2 

    8. Verantwoording en dialoog 

Nr Subvragen Rol Cijfer 

14,295 De directie neemt de resultaten van het onderwijs op in de schoolgids (website) Ouder 6 

14,299 De leraren informeren de ouders hoe zij omgaan met leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte Ouder 6,2 

14,298 In de schoolgids is opgenomen welke ondersteuning de school biedt aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Ouder 6,3 

14,293 De directie informeert de ouders over de voortgang van de schoolontwikkeling (bijvoorbeeld via de nieuwsbrief of de website) Ouder 6,9 

14,309 Het bestuur heeft een klachtenregeling vastgesteld waarin een klachtenprocedure is beschreven voor ouders en leraren Ouder 7,9 

14,307 De leraren nemen contact op met de ouders, zodra zij merken dat er iets bijzonders aan de hand is met hun kind Ouder 8,1 

14,3 De leraren nodigen de ouders tenminste twee keer per jaar uit om de vorderingen van de leerlingen te bespreken Ouder 9,2 



     


