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Wat willen wij?

Hoe werken wij aan
cultuur en samenhang?

• Wat is onze visie op goed onderwijs?
• Welke doelen hebben wij voor taal/lezen
en rekenen/wiskunde?
• Zijn onze doelen ambitieus?
• Welke toetsresultaten streven wij na in de
groepen?
• Wat willen wij bereiken met
zorgleerlingen?

• Hoe verdelen wij taken: wie doet wat en wanneer?
• Hoe ondersteunen wij elkaar?
• Hoe scholen wij onszelf?
• Hoe spreken wij elkaar aan?
• Welke relaties leggen wij met andere vakken?

Samen bouwen aan
opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken is het systematisch en
doelgerichtwerken aan het maximaliseren van prestaties.

Hoe werken wij aan
verbetering van
resultaten?
• Hoe stellen wij onze doelen (bij)?
• Wat doen wij met ons aanbod?
• Hoeveel (extra) tijd plannen wij?
• Hoe verbeteren wij het lesgeven?
• Wat doen wij aan klassenmanagement?
• Hoe verbeteren wij de differentiatie?

Wat weten wij?
• Van onze leerlingen?
• Van onze eigen normen?
• Van de inspectienormen?
• Van directe instructie?
• Van convergente differentiatie?
• Van succesvolle praktijken?
• Van leerlijnen taal en rekenen?
• Van wat wij als team kunnen?

Hoe volgen wij de leerlingen?
• Welke resultaten verzamelen wij in de groepen?
• Welke trendanalyses maken wij van toetsen?
• Hoe bespreken wij de resultaten?
• Wat doen wij met de uitkomsten?
• Hoe informeren wij ouders?
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Met deze kwaliteitskaart willen wij schoolleiders

persoonlijke ontwikkelingsplannen.
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