Kwaliteitszorg op ’t Schrijverke

Wij willen de goede dingen doen en we willen de dingen goed doen.

Wat we verstaan onder kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg is nagaan wat de resultaten zijn van ons handelen op ’t Schrijverke.
We willen zicht houden op de doelen die we ons gesteld hebben.
We willen weten of we onze visie waarmaken.
Wat we met de kwaliteitszorg willen bereiken
We willen zicht krijgen en houden op alle aspecten van de schoolontwikkeling.
We willen de huidige kwaliteit vasthouden.
We willen de kwaliteit uitbouwen en verbeteren.
De mensen die betrokken zijn bij de kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg is een zaak van alle betrokkenen in de school.
 Ouders en kinderen zijn belangrijk om aan de school te laten weten hoe zij tegen de kwaliteit van de
school aankijken.
 De leden van de schoolraad (ouderraad en medezeggenschapsraad) zijn nauw betrokken en geven
instemming dan wel advies bij alle belangrijke stappen die genomen worden om de kwaliteit te borgen en uit
te bouwen.
 De teamleden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering in de groep en mede verantwoordelijk voor de
kwaliteit van de gehele school.
 De directie maakt samen met het team plannen, houdt overzicht, organiseert evaluatiemomenten en maakt
inzichtelijk wat er de komende jaren aan verbeteringen gerealiseerd gaat worden.
 De directie is op school eindverantwoordelijk en legt vervolgens verantwoording af aan het bestuur en de
inspectie.
 De wet op het onderwijstoezicht is het kader waarbinnen elke school haar kwaliteit en de kwaliteitszorg in
beeld brengt voor de inspectie.
De manier waarop we invulling geven aan de kwaliteitszorg
 Weten wat de kinderen nodig hebben bij de start op ‘t Schrijverke
o Al bij de inschrijving willen we weten wat de onderwijsbehoefte van kinderen is als ze gaan starten
op ’t Schrijverke.
o Zie hiervoor het hoofdstuk over ‘aannamebeleid’.
 Weten hoever kinderen zijn gedurende hun ontwikkeling op de basisschool
o We maken gebruik van diverse toets- en observatie-instrumenten om het kind in zijn ontwikkeling
te kunnen volgen.
o In de schoolgids wordt dit uitgebreider beschreven en bij een rondleiding of kennismakingsgesprek
kunnen we u daar meer over vertellen
 Weten hoe ouders en kinderen over de school denken
o Om de drie jaar houden we een enquête onder ouders en kinderen.
o De uitkomst wordt afgezet tegen de uitkomst van andere scholen
o Er wordt een ouderavond gehouden waarin de resultaten van de enquêtes met de ouders worden
gesproken
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De resultaten worden in de schoolraad( ouders en leerkrachten) besproken.
Er wordt een actieplan opgezet om verbeteringen te realiseren.
Hierover wordt gepubliceerd in het infoblaadje van ’t Schrijverke, dat om de twee tot drie weken
uitkomt.

Uitgangspunten voor de kwaliteitszorg op ’t Schrijverke
In onze school dagen we de kinderen uit zich in de volle breedte te ontwikkelen en daarin het beste van
zichzelf te laten zien, de school is kindgericht.
In onze school krijgen kinderen leerstof aangeboden die past bij hun ontwikkelingsfase en die uitzicht
biedt op vervolgonderwijs dat het meest geschikt is voor elk unieke kind; de school is
ontwikkelingsgericht.
In onze school worden kinderen door de pedagogische aanpak uitgedaagd om te groeien in kennis en
vaardigheden; de school is ervaringsgericht.
In onze school leren de kinderen van en met andere kinderen; de school is sociaalgericht.
In onze school heerst een sfeer van acceptatie, samenwerking, hulpvaardigheid en inzet, zowel bij kinderen
als volwassenen; de school is een werkgemeenschap.
In onze school zijn we ons bewust van de ontwikkelingen in de maatschappij.
De school is een wereldoriënterende school.

