
Actiepunten n.a.v. ouderenquête mei 2014: 

Kwaliteitszorg: 

- Om adequaat in te kunnen spelen op de wensen en verwachtingen van ouders worden de 

informatieavonden tijdens het lopende schooljaar voorzien van relevante algemene 

informatie en wordt er gevraagd naar de meningen van ouders. Tijdens de individuele 

oudergesprekken wordt gevraagd naar de mening en verwachtingen van ouders. 

- De verbeterpunten van onze school worden zo wel in de schoolgids als in onze actuele 

Druppels aangereikt die op onze website worden geplaatst.  

- De resultaten en de effecten van de verbeterpunten van onze school worden aangereikt op 

de informatieavonden, de oudergesprekken en in de actuele Druppels die op onze website 

worden geplaatst. 

Aanbod: 

- Om goed af te kunnen stemmen op de leerbehoeften van alle kinderen wordt het team 

geschoold op onder andere ‘meerkunners’ en het opzetten van een goede klassenorganisatie 

(klassenmanagement) die tegemoet komt aan alle kinderen. Komend jaar wordt het team 

geschoold door organisatie Novilo (http://www.novilo.nl/basisonderwijs/ ).  

 

Pedagogisch handelen/schoolklimaat: 

- Door de activiteiten van de halcommissie en de PR-commissie worden de leshal en de 

lokalen voorzien van een eigentijdse en passende uitstraling. Er wordt op toegezien dat onze 

school een frisse en eigentijdse uitstraling heeft, rekening houdend met de beschikbare 

middelen. 

- Onze school dient er verzorgd uit te zien. Het team en de verschillende commissies worden 

ingezet om dit te bewerkstelligen. Bij aanvang schooljaar 2014-2015 krijgt dat de nodige 

aandacht. 

 

Zorg en begeleiding en Passend onderwijs: 

- Door scholing op PBS (Positive Behavior Support) creëren wij als school een positieve, sociale 

omgeving die het leren bevordert en die gedragsproblemen voorkomt of doet afnemen. 

Vanaf schooljaar 2014-2015 volgt het team een meerjarig scholingstraject, waarbij we 

insteken op het verbeteren van prestaties door een sociale omgeving te scheppen die het 

leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. 

Voor meer informatie: zie o.a. http://www.nji.nl/nl/Kennis/Databanken/Schoolwide-Positive-

Behavior-Support  

- Over het thema Passend onderwijs  wordt met regelmaat informatie verschaft aan 

belanghebbenden. 

 

Opbrengsten: 



- Naast de informatie in onze schoolgids informeren wij ouders tijdens informatieavonden en 

in de Druppels over onze de opbrengsten van onze school. 

- Het beleid t.a.v. het kenbaar maken van toetsresultaten  wordt in de schoolgids opgenomen 

en aangereikt in een Druppel die op onze website wordt geplaatst. Het omgaan van de 

zogenaamde Leerlingvolgsysteem-resultaten wordt binnen het team besproken en afspraken 

over gemaakt, passend bij de manier van werken op onze school. Dit wordt ouders 

vervolgens aangereikt. Tevens wordt dit besproken tijdens oudergesprekken en 

huisbezoeken. 

- Het rapport van de kinderen wordt komend jaar in een nieuw format de kinderen en ouders 

aangereikt.  

- Er wordt onderzoek gedaan naar een passende invulling voor de tussenschoolse opvang 

(TSO).  Daarbij zal er breed gekeken om zo ook de mogelijkheid van een continu-rooster 

daarin mee te nemen.  

 

Voor meer informatie wil ik u verwijzen naar de schoolgids 2014-2015 die op onze website is 

geplaatst. 

Als school willen we ons continu verbeteren. Hoe meer meningen we verzamelen, des te beter 

kunnen we onze kwaliteit optimaliseren. De ouderenquête wordt volgens protocol één keer in de 

vier jaar afgenomen. Voor het kenbaar maken van wensen, vragen en/of  opmerkingen kunt u ons 

ten alle tijdenbenaderen. U kunt dat persoonlijk aanreiken en/of via ons mailadres n regenboog-

stroet@kopwerk.nl 

 

Vriendelijke groeten, 

Hans Hubbelmeijer 

 

 


