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VOORAF: VOOR EEN GOED BEGRIP…
(een voorbeeld, niet van jullie school)

GRAFISCHE VOORSTELLING

● Rood = beneden de verwachting
 Er is werk aan de winkel.

● Oranje = benadert de verwachting
 We zijn er bijna.
 Er zijn nog groeikansen.

● GROEN = VOLGENS DE VERWACHTING 
 Dit is OKwaliteit! 
 Doe zo verder!

● Blauw = overstijgt de verwachting 
 Dit is een voorbeeld van goede praktijk.
 Hier kunnen andere scholen nog van leren.

GROEIMODEL
- Waarin kunnen we (nog) groeien?
- Wat willen we zo houden?
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K1 = Visie
K2 = Organisatiebeleid
K3 = Onderwijskundig beleid
K4 = Systematische evaluatie van de kwaliteit
K5 = Betrouwbare evaluatie van de kwaliteit
K6 = Borgen en bijsturen

 = overstijgt de verwachting         = volgens de verwachting             = benadert de verwachting       = beneden de verwachting        

K1

K2

K3

K4

K5

K6



> OK! Dit is OK! groeikans werkpunt neutrale toelichting

 K1 – visie: compact herschrijven – dynamisch gebruiken – grote gelijkgerichtheid in 
handelen en denken
 K2 – organisatiebeleid: duidelijke structuur leidt doelgerichte inzet: directie –

beleidsondersteuners (coaches) – (inhoudelijke) werkgroepen - verbondenheid met de 
omgeving (schoolpoortwerking, techniek) – op basis van vertrouwen (ruimte voor 
experiment) – klasondersteuners - leerlingenraad
 K3 – onderwijskundig beleid: personeelsvergaderingen (ped. en org.) – werkgroepen –

inspirerend overleg tussen de vestigingen – inzet op veel tegelijk: lezen, STEM, ZILL, 
coöperatieve werkvormen, MMWT, teamteaching
 K4 – systematische evaluatie van de kwaliteit: cyclisch en systematisch: flitsbezoeken, 

klasbezoeken, functioneringsgesprekken, evaluatiegesprekken - toetsen i.v.m. 
onderwijskwaliteit – bevragingen van ouders en leerlingen
 K5 – betrouwbare evaluatie van de kwaliteit: genormeerde toetsen die onderbouwd zijn 

en informatief: IDP, LVS, AVI - eigen toetsen voor kleuter – overdaad aan toetsen?
 K6 – borgen en bijsturen: vergelijken van input en output – gebruikt om bij te sturen (cfr. 

lezen
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 = overstijgt de verwachting         = volgens de verwachting             = benadert de verwachting       = beneden de verwachting        
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R1 = Rapportering
R2 = Studiebekrachtiging
R3 = Oriëntering

 = overstijgt de verwachting         = volgens de verwachting             = benadert de verwachting       = beneden de verwachting        

R1
R2

R3
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> OK! Dit is OK! groeikans werkpunt neutrale toelichting

 R1 = Rapportering: diverse vormen: rapport, oudercontact, blog, overgangsgesprekken –
kansen voor kindcontacten – diverse rapportering van resultaten: muzische, 
bewegingsopvoeding, MMWT, sociale vaardigheden – mogelijkheden om 
ontwikkelingsgericht te rapporteren (sensibiliseren ouders)

 R2 = Studiebekrachtiging: visie: kansen openlaten voor leerlingen (geen selectiebureau), 
achter de cijfers kijken, klassenraad: 3de graad  en beleidsteam, vooral gericht op 
wiskunde en taal

 R3 = Oriëntering: Op stap naar SecO (i.s.m. CLB) – bezoeken aan SecO – Basofiche –
opvolgen tot 2de middelbaar of oriëntering correct gebeurde (problematische keuzes) –
toeleiding naar BSO vanuit het 5de leerjaar

 = overstijgt de verwachting         = volgens de verwachting             = benadert de verwachting       = beneden de verwachting        
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U1 = Afstemming op het gevalideerd doelenkader 
U2 = Leer- en ontwikkelingsgericht aanbod
U3 = Leer- en leefklimaat
U4 = Materiële leeromgeving en onderwijsorganisatie
U5 = Feedback
U6 = Kleuterevaluatie
U7 = Leereffecten

 = overstijgt de verwachting         = volgens de verwachting             = benadert de verwachting       = beneden de verwachting        

U1

U2

U3

U4U5

U6
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> OK! Dit is OK! groeikans werkpunt neutrale toelichting

 U1 = Afstemming op het gevalideerd doelenkader: ontwikkelingsplan en leerplan – vanuit de basisinzichten 
van de kaders – volledigheid van dominante doelen

 U2 = Leer- en ontwikkelingsgericht aanbod: thema’s worden doorgetrokken in de bewegingslessen -
jaareigen thema’s, thema’s uit de leerlingen, themaloze weken- gezamenlijke en inspirerende planning 
over de vestigingen heen met gebruik van ict-mogelijkheden om te delen – gebruik van de leefwereld van 
de leerlingen, incidenteel leren… - maandopeners zorgen voor verbondenheid - passende maatregelen: 
leeftijdsgemengde groepen, ondersteuners, coördinator,  flexibele ondersteuning gericht op noden en 
mogelijkheden - differentiatie in het aanbod – kansen tot experimenteren en exploreren – diverse 
afspraken rond begrippen, woordenschat, hoekenaanduiding - kalenders

 U3 = Leer- en leefklimaat: herstelgericht werken (probleemoplossend werken) en axen (eigen ik leren 
kennen) - kort op de bal spelen bij problemen – efficiënt tijdsgebruik: directe start van de lessen efficiënt 
tijdsgebruik: directe start van de lessen

 4 = Materiële leeromgeving en onderwijsorganisatie: gemengde leeftijdsgroepen worden benut 
(organisatie) - flexibel gebruik maken van allerlei ondersteuners: teamteachers, zorg, leerlingen van lager -
optimaal benutten van aanwezige materialen (zolder) - gebruik van de verschillende ruimtes - gebruik van 
materialen van de leerlingen zelf – degelijke hoekenverrijking en –verarming.

 U5 = Feedback: gericht op proces en product, direct, motiverend, constructief
 U6 = Kleuterevaluatie: observaties – screening twee maal per jaar (maart –juni) met feedback en 

werkpunten – mondt uit in een overgangsdocument dat basis is voor oudercontacten – eigen test voor 
overgang 3de kleuter-1ste leerjaar

 U7 = Leereffecten: alles aanwezig om met een zo groot mogelijke groep leerlingen de ontwikkelingsdoelen 
na te streven.

 = overstijgt de verwachting         = volgens de verwachting             = benadert de verwachting       = beneden de verwachting        
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U1 = Afstemming op het gevalideerd doelenkader 
U2 = Leer- en ontwikkelingsgericht aanbod
U3 = Leer- en leefklimaat
U4 = Materiële leeromgeving en onderwijsorganisatie
U5 = Feedback
U6 = Leerlingenevaluatie
U7 = Leereffecten

 = overstijgt de verwachting         = volgens de verwachting             = benadert de verwachting       = beneden de verwachting        
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> OK! Dit is OK! groeikans werkpunt neutrale toelichting

 U1 = Afstemming op het gevalideerd doelenkader: OLP + aangevuld met actualiteit, 
kringgesprekken, boekenweek, gedichtendag. Sterke inzet op leesonderwijs

 U2 = Leer- en ontwikkelingsgericht aanbod: Sterke samenhang: overgangsgesprekken, 
contractwerk, hoekenwerk, coöperatief leren . Teamteaching (passende maatregelen). 
Duidelijke keuzes voor klasondersteuning ten koste van kleinere klassen  tevreden over de 
leereffecten, differentiatie in de huistaken

 U3 = Leer- en leefklimaat: herstelgericht werken (probleemoplossend werken) en axen (eigen 
ik leren kennen) - kort op de bal spelen bij problemen – efficiënt tijdsgebruik: directe start van 
de lessen

 U4 = Materiële leeromgeving en onderwijsorganisatie: Boekenaanbod (ook uit de bib indien 
nodig). Materialen van het OLP zijn aanwezig.

 U5 = Feedback: Meer kansen op feedback door ondersteuning in de klassen. Proces- en 
productgericht

 U6 = Leerlingenevaluatie: IDP – LVS- eigen toetsen – AVI. Resultaten leiden tot bijsturing
 U7 = Leereffecten: volgt uit de zes eerdere schalen – aandacht voor het welbevinden –

duidelijke kwaliteitsbewaking aanwezig

 = overstijgt de verwachting         = volgens de verwachting             = benadert de verwachting       = beneden de verwachting        
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 = overstijgt de verwachting         = volgens de verwachting             = benadert de verwachting       = beneden de verwachting        

U1 = Afstemming op het gevalideerd doelenkader 
U2 = Leer- en ontwikkelingsgericht aanbod
U3 = Leer- en leefklimaat
U4 = Materiële leeromgeving en onderwijsorganisatie
U5 = Feedback
U6 = Leerlingenevaluatie
U7 = Leereffecten
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 = overstijgt de verwachting         = volgens de verwachting             = benadert de verwachting       = beneden de verwachting        

> OK! Dit is OK! groeikans werkpunt neutrale toelichting

 U1 = Afstemming op het gevalideerd doelenkader: Bijsturingen in experimentele fase: 
methode, techniek. Dynamisch aanbod dat bewaakt wordt.
 U2 = Leer- en ontwikkelingsgericht aanbod: Kansen tot exploratie van de eigen 

omgeving. Sterk rekening gehouden met de aanbevelingen van het vorige verslag. 
Materialen worden binnengehaald. Betrokkenheid van ouders. Aandacht voor actualiteit.
 U3 =  Leer- en leefklimaat: herstelgericht werken (probleemoplossend werken) en axen

(eigen ik leren kennen) - kort op de bal spelen bij problemen – efficiënt tijdsgebruik: 
directe start van de lessen
 U4 = Materiële leeromgeving en onderwijsorganisatie: Leermiddelen aanwezig. Extern 

wordt er gezocht naar aangepaste materialen. Goede integratie van ICT.
 U5 = Feedback: Systematisch onderdeel van het onderwijsleerproces. Kort op de bal.
 U6 = Leerlingenevaluatie: Evolutie in de evaluatie naar brede evaluatie komt niet tot 

uiting in de rapportering. Stijging in de resultaten van IDP wordt in kaart gebracht.
 U7 = Leereffecten: volgt uit de zes eerdere schalen – aandacht voor het welbevinden –

duidelijke kwaliteitsbewaking aanwezig
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kleuter lager

Nederlands

lager

MMWT

 = overstijgt de verwachting         = volgens de verwachting             = benadert de verwachting       = beneden de verwachting        
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 = overstijgt de verwachting         = volgens de verwachting             = benadert de verwachting       = beneden de verwachting        

BVH1 = Planning en uitvoering
BVH2 = Ondersteuning
BVH3 = Systematische en betrouwbare evaluatie
BVH4 = Borgen en bijsturen 

BVH1

BVH2

BVH3

BVH4
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 = overstijgt de verwachting         = volgens de verwachting             = benadert de verwachting       = beneden de verwachting        

> OK! Dit is OK! groeikans werkpunt neutrale toelichting

PROCES SCHOOL voedselveiligheid
PROCESSEN OI  verwarming, gebouwen en onderhoud

 BVH1 = Planning en uitvoering: duidelijke afspraken en verdeling van 
verantwoordelijkheden - degelijke trapsgewijze structuur – puike afhandeling van 
bouwdossiers
 BVH2 = Ondersteuning: zowel naar personele als financiële inzet in orde
 BVH3 = Systematische en betrouwbare evaluatie: systematiek bij de evaluatie van alle 

processen – evaluaties worden onderbouwd – gebruik makend van beschikbare analyses 
en informatie
 BVH4 = Borgen en bijsturen: zicht op sterke punten en bijsturing waar nodig


