Kwaliteitsonderzoek 2018
BS De Rietkraag, Oostzaan
Resultaten | Respons

Uitkomsten | Waar zijn we trotsop

Kwaliteitsonderzoek OPSPOOR

De resultaten va n een onderzoek zijn
voora l bruikbaar a ls er door voldoende
mensen is meegewerkt. Wat ‘voldoende’
i s hangt ook a f va n de grootte va n de
doelgroep. Bij een kleine doelgroep is
een hoger percentage deelnemers nodig
om de resultaten geldig (representatief
voor de hele doelgroep) te laten zijn
da n bij grote doelgroepen.
Vol gens een set vuistregels is dit
onderzoek voor zowel ouders als
l eerlingen representatief.
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In maart 2018 is op alle scholen van OPSPOOR een kwalitei tsonderzoek
ui tgevoerd, waarbi j aan leerlingen, ouders , medewerkers en leidinggevenden
gevraagd is hun mening te geven over hun s chool . Voor dit onderzoek is gebruik
gemaakt va n de vra genlijst Qschool PO va n B&T Organisatieadvies.
Op deze pos ter kunt u lezen hoe ouders en leerlingen aankijken tegen het
onderwijs op BS De Rietkraag; waa r zij tevreden over zi jn en wa t nog extra
aandacht nodig heeft. Ook ziet u hoe de resulta ten van BS De Rietkraag zich
verhouden tot de gemiddelde resulta ten op alle OPSPOOR s cholen en de
landelijke gemiddelden. In 2014 is er ook een onderzoek uitgevoerd, waa rdoor
er op sommige onderdelen een trendvergelijking met de huidige resultaten
mogelijk is.
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Bi j leerlingen ligt het rapportcijfer van
BS De Rietkraag ook hoger dan het
onderzoek in 2014 en rond het
OPSPOOR gemiddelde.
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•

Ons sportieve profiel met een beweegmoment voor alle leerlingen op
alle lange dagen. Dit kan zijn in de vorm van bewegingsonderwi js door
de vakleerkra cht of begeleid buitenspel door docenten van een
outdoor-bedrijf.Daarnaastorganiseren we jaarlijks diverse clinics.

•

Ook aandacht voor gezonde voeding past binnen het sportieve profiel.
Onze leerlingen kunnen een fruitabonnement afsluiten.

•

Goede s feer en open communicatie tussen alle betrokkenen.

•

Doorgaande leerlijn van 2 tot 12 jaar. Goede samenwerking in ons
eigen gebouw met Peutersaen (peuterspeelzaal) en Tinteltuin
(na schoolseopvang).

Uitkomsten | Aandachtspunten

Het rapportcijfer wordt vas tgesteld aan
de hand van één vraag. Bi j een kleinere
doelgroep onts taan daardoor soms
grotere verschillen met de OPSPOORen l andelijke gemiddelden.
Ouders van BS De Rietkraag geven
gemiddeld een hoger rapportcijfer het
onderzoek in 2014 en hoger dan het
OPSPOOR gemiddelde.
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De s chool tijden met drie lange dagen (continurooster) en twee korte
dagen. Daa rnaast kunnen ouders de herfs t- en voorjaa rsvakantie
fl exibel opnemen.
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•

Er wordt pas gesproken van een
opvallend vers chil ten opzichte van
de landelijke- en de OPSPOORgemiddelden als het vers chil gelijk
of groter is dan 0,3.

•

Hui svesting. Ons gebouw is gedateerd. Er vi ndt overleg plaats tussen
het s choolbestuur en de gemeente Oostzaan over te realiseren
ni euwbouw.

•

Ui tdagende leeromgeving – onderzoekend leren

•

Het werken met de weektaak kan nog nader uitgewerkt worden met
da arbij meer aandacht voor eigenaarschap bij l eerlingen en meer
rui mte om eigen keuzes te maken.

•

Communicatie over het huiswerk. Hierbij kan gedacht worden aan
hoeveelheid, digitaal beschikbaar maken va n de l eerstof etc.

•

Toi letgedrag van onze leerlingen.
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