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De kwaliteitszorg op onze school is gericht op de zorg voor goed en uitdagend onderwijs 

voor onze leerlingen.  

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen uitgedaagd worden hun talenten optimaal te 

ontwikkelen. We werken daarbij niet alleen voortdurend aan het verbeteren van ons onderwijs 

voor vakgebieden als taal en rekenen, maar vinden het ook belangrijk dat onze leerlingen zich in 

sociaal-emotioneel opzicht goed ontwikkelen en daarnaast gestimuleerd worden hun 

verschillende talenten te benutten. In deze paragraaf beschrijven we in het kort hoe onze school 

een goede kwaliteit van onderwijs nastreeft.    

Schoolplan en jaarplan  

We maken iedere vier jaar plannen voor de ontwikkeling van onze school. Deze plannen zijn te 

vinden in ons schoolplan. Dit plan is uitgewerkt in jaarplannen waarin we per schooljaar die 

zaken beschrijven waarmee we aan de slag gaan. Zoals u in de volgende paragrafen kunt lezen 

wordt de uitvoering van deze plannen op verschillende manieren geëvalueerd.    

Verantwoordings- en ontwikkelingsgesprekken  

We bespreken de ontwikkeling van onze school niet alleen binnen ons team. Onze directie 

spreekt ook minimaal twee keer per jaar met het College van Bestuur van Konot over de 

ontwikkeling van onze school. Als de school zich niet naar tevredenheid ontwikkelt maken we 

een plan van aanpak met daarin gerichte acties om de onderwijskwaliteit te verbeteren.    

Tevredenheidsonderzoeken Binnen onze kwaliteitszorg speelt ook de mening van onze 

leerlingen, ouders en medewerkers een belangrijke rol. Daarom vragen we regelmatig naar hun, 

dus ook uw, ideeën, mening en tevredenheid over ons onderwijs. Dit doen we o.a. met 

zogenaamde tevredenheidsonderzoeken. Uiteraard informeren we u ook over de uitkomsten van 

deze onderzoeken en de wijze waarop we met die informatie aan de slag gaan met het 

verbeteren van het onderwijs.    

Schoolzelfevaluatie en collegiale visitatie  

De resultaten van ons onderwijs en de informatie die we vanuit de tevredenheidsonderzoeken 

krijgen, vormen ook de input voor onze schoolzelfevaluatie. Deze schoolzelfevaluatie voeren 

we minimaal één keer in de twee jaar uit. We gebruiken dit evaluerende onderzoek om heel 

gericht stil te staan bij de verbetering van de kwaliteit op een bepaald onderdeel van ons 

onderwijs. Naar aanleiding van dit onderzoek nodigen we ook collega’s van andere 



 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

scholen uit om als kritische vriend naar ons onderwijs te kijken en ons kritische aanwijzingen en 

tips te geven om nog beter te worden.    

De onderwijsinspectie 

Niet alleen de collega’s van andere scholen kijken mee naar onze onderwijskwaliteit. Ook in de 

onderwijsinspectie vinden we een kritische partner. Onze inspecteur bezoekt onze school 

tenminste één keer in de vier jaar en beoordeelt ons onderwijs aan de hand van het 

toezichtskader van de inspectie. Op de website van de onderwijsinspectie 

(www.onderwijsinspectie.nl) vindt u de laatste beoordeling van onze school. Ook vindt u op 

deze website in het document ‘toezichtskader PO’ meer informatie over de manier waarop de 

onderwijsinspectie toezicht houdt op de scholen voor primair onderwijs.    

Professionalisering team en individuele leerkrachten  

Het geven van toekomstgericht onderwijs vraagt om verdieping van leerkrachtvaardigheden. 

We vragen dan ook van onze medewerkers dat ze blijven werken aan de ontwikkeling van hun 

kennis en vaardigheden. We waarderen de meer informele vormen van leren die vanuit 

eigenaarschap binnen de organisatie ontstaan. We moedigen medewerkers aan die met lef in 

hun eigen lespraktijk op zoek gaan naar nieuwe werkwijzen. Leren op de werkplek is belangrijk 

en vindt plaats middels de professionele dialoog of ‘coaching on the job’. We hebben een eigen 

Konotacademie met opleidingen, leergangen en workshops op maat. Iedere medewerker maakt 

hier gebruik van. Ook blijven we het volgen van externe opleidingen of het opdoen van ervaring 

buiten de Konot muren stimuleren. We verwachten van onze leerkrachten dat ze zich bekwamen 

in het geven van prikkelend onderwijs, in het bieden van maatwerk en het benutten van talenten. 

Alleen nieuwsgierige leerkrachten kunnen bij leerlingen een actieve en motiverende houding 

aanwakkeren die aanzet tot (ontdekkend, onderzoekend) leren.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


