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Voorwoord 

Dit plan is gericht op teamontwikkeling in de context van onze kind- en ouderweergaven 
(voorheen het rapport) ten aanzien van de ontwikkeling van het kind. Bij de uitvoering van 
de intervisies van het ontwikkelplan zijn gegevens verzameld die hebben geleid tot het 
beantwoorden van de eerder geformuleerde praktijkvraag. In dit paper worden de gegevens 
geanalyseerd, worden er conclusies getrokken en worden er aanbevelingen gedaan met 
betrekking tot verdere ontwikkeling. Voor het verzamelen en analyseren van de gegevens 
zijn verschillende hulpmiddelen gebruikt. De keuze voor deze hulpmiddelen is gebaseerd op 
het eerder ontwikkelde conceptueel kader uit het ontwikkelplan aangevuld met nieuwe 
inzichten uit de literatuur. Om structuur te kunnen geven aan dit paper maak ik gebruik van 
het basismodel praktijkonderzoek van F. Harinck (Harinck, 2013). Uitgangspunt voor het 
model is een praktijkervaring die door het team als “niet in orde” wordt ervaren. In dit paper 
noem ik dit “de verlegenheidsituatie”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding 

https://www.dropbox.com/s/3w0am6kilaxszky/praktijkvraag%20pijler%204.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/drxu0bfy90akm22/conceptueel%20kader%20pijler%204.docx?dl=0
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De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe ontwikkelingen op het onderwijs afgekomen die 
eigenlijk niet passen binnen de huidige structuur van ons IKC. Denk aan het aanleren van 
21ste -eeuwse vaardigheden, onderzoekend leren, integreren van vakgebieden, hogere 
resultaten halen en meer leerlinggericht onderwijs in plaats van klassikaal onderwijs. Wij zijn 
meegegaan in de ontwikkelingen die passen binnen onze visie en merken dat we tegen 
grenzen van de organisatie aanlopen. Denk hierbij aan de druk op leerkrachten en 
pedagogisch medewerkers, het ontbreken van expertise op bepaalde gebieden, de druk op 
het rooster, verlofaanvragen waardoor kinderen lesstof missen en een niet passend 
klassikaal onderwijssysteem. We zouden nog een aantal jaar door kunnen gaan zoals we nu 
doen. Onze resultaten zouden nog goed blijven en we kunnen een fijne sfeer houden. Toch 
denken wij dat dit niet realistisch is. Wij denken dat de uitval van leerkrachten zal toenemen 
en dat daardoor de kwaliteit onder druk zal komen staan. Parallel daaraan het plezier van de 
kinderen. Daarnaast zouden we niet de optimale ontwikkelingskansen bieden die kinderen 
verdienen. Dat vraagt om een andere aanpak op vijf gebieden (de vijf pijlers). Voor meer 
informatie over het gehele traject verwijs ik naar het document in de volgende link; Link 
naar de visie op het gehele traject.  Het veranderproces beschreven in dit paper is één van 
de in totaal 5 pijlers.  Voor ons is het van belang in te zien dat het op ons IKC niet gaat om 
een waardeoordeel over onze kinderen. Wij willen onze kinderen volgen in hun 
ontwikkeling. We willen onze kinderen individueel volgen in hun ontwikkeling en aan de 
hand van deze gegevens een passend aanbod maken in overleg met ouders en kinderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/c91089aq5k0iryf/vijfpijlers.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/svz9o666bt71vro/visie%20verander%20traject.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/svz9o666bt71vro/visie%20verander%20traject.docx?dl=0
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Uitvoering ontwerp schoolontwikkeling 

 

1.De verlegenheidsituatie 
Binnen ons team onderwijs komt het regelmatig voor dat leerkrachten en pedagogisch 

medewerkers met elkaar praten over hun onderwijs en de vormgeving daarvan. Tijdens deze 

bijeenkomsten hoor ik leerkrachten steeds vaker spreken over het beoordelen/volgen van 

onze leerlingen. Er ontstaan gesprekken over het geven van cijfers en het nut daarvan, over 

het geven van feedback en over de vormgeving van ons huidige rapport. Het geven van 

cijfers is al jaren een vast gegeven binnen onze school. De vormgeving van de huidige 

rapporten is dusdanig dat bij elk vak met cijfers of letters wordt beoordeeld. Voor de 

leerlingen, leerkrachten en ouders is dit altijd de manier geweest waarop we de wereld van 

de leerlingen maakbaar en meetbaar hielden. In de groepen 5 t/m 7 werken onze leerlingen 

voor de vakken taal, rekenen, begrijpend lezen en spelling met behulp van Snappet. Deze 

manier van werken levert ons een schat aan data gericht op vaardigheden op. Deze data 

maakt dat wij leerlingen goed kunnen volgen. De data is niet gericht op het geven van een 

beoordeling in de vorm van cijfers . Leerkrachten hopen dat onderzoek naar beoordelen 

en/of volgen van leerlingen hen op weg kan helpen richting een nieuwe vormgeving van het 

leerlingrapport. Volgens Frids Harinck vraagt een situatie als deze, om praktijkgericht 

onderzoek (Harinck, Basisprincipes praktijkonderzoek, 2013).   

2. De praktijkvraag 
Dit schooljaar zijn meerdere werkgroepen actief bezig met de 5 praktijkvragen die onder de 

5 pijlers van het veranderproces liggen. Al deze veranderingen worden gecontinueerd of 

uitgebreid met als uiteindelijke doel het nakomen van ons gewenste leerling eindprofiel: 

Als een kind ons IKC verlaat is hij/zij: positief, sociaal, bewust van zichzelf en de omgeving. 

Hij/zij heeft zelfvertrouwen en een rugzak vol kennis om uit te putten (IKCvanKampen, 2017) 

Dit document gaat met name over pijler 4 van het proces. In onze visie spreken wij de wens 

uit de leerlingen op eigen niveau te laten ontwikkelen. In het huidige rapport is onvoldoende 

ruimte deze ontwikkeling in kaart te brengen. Vanuit deze bedoeling (Hart, 2013) wordt er 

namens het team, middels een werkgroep gezocht naar antwoorden op de onderstaande 

praktijkvraag: 

Hoe kunnen wij als team in samenwerking met onze externe partners vanuit onze 

collectieve visie op beoordelen en volgen, ouders en leerlingen inzicht geven in de 

ontwikkeling die kinderen doormaken opdat leerlingen zich bewust worden van hun eigen 

ontwikkelingsgroei? 

 

 

 

https://nl.snappet.org/
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3. Doel van het project 
 

3.1 Wat wil ik bereiken? 

Het creëren van een systeem dat de groei in eigen ontwikkeling inzichtelijk maakt voor ouders 

en kinderen. Dat tevens de leerkracht de mogelijkheid geeft zowel leer- als ontwikkelgroei 

inzichtelijk te maken.  

3.2. Wat is het eindresultaat? 

2017-2018 een goed werkend prototype rapport om een pilot mee te kunnen draaien. 

2018-2019 een goed werkend rapport voor ons IKC 

2019-2020 een goed werkend rapport voor andere IKC’s met een soortgelijke visie binnen de 

stichting. 

3.3. Wat is de relatie met de visie-missie van het IKC? 

Voor ons is het van belang in te zien dat het op ons IKC niet gaat om een waardeoordeel 

over onze kinderen. Wij willen onze kinderen volgen in hun ontwikkeling. We willen onze 

kinderen individueel volgen in hun ontwikkeling en aan de hand van deze gegevens een 

passend aanbod maken in overleg met ouders en kinderen. Het is een stap richting inclusief 

onderwijs.  

3.4. 5x waarom? Klik voor de visie achter het waarom. 

Waarom vinden wij dat het niet gaat om een waardeoordeel over onze kinderen? 

Waarom willen wij volgen op individuele ontwikkeling? 

Waarom bepaalt de ontwikkeling het lesaanbod? 

Waarom aanbod in overleg met ouders en kinderen? 

Waarom inclusief onderwijs? 

 

 

4. Interventies, resultaten en analyses  
 

Voorafgaande aan dit onderzoek is een ontwerp voor deze specifieke verandering gemaakt. 

In dit ontwerp is een stappenplan opgenomen. Dit stappenplan omschrijft het proces in 4 

fases die zullen leiden tot het beantwoorden van de praktijkvraag. Interventies, resultaten 

en analyse zullen in dit schrijven worden behandeld aan de hand van het in het voorwoord 

genoemde conceptueel kader.  

4.1. Visie gestuurd werken (visie team op ontwikkelingsgroei in kaart brengen) 

In de visie van het IKC staat dat het IKC kinderen niet langer wil beoordelen op hun 

ontwikkeling (summatieftoetsen)maar wil volgen in hun ontwikkelen. Hierbij wordt 

genoemd dat bewustwording van de rol in de maatschappij door het IKC van groot belang is 

(Boers, 2007). Deze bewustwording brengt men tot uiting middels thematisch onderzoekend 

leren. Uit onderzoeken blijkt dat formatief toetsen alleen meerwaarde biedt als condities, 

doelen, methoden en leeruitkomsten op elkaar worden afgestemd (Sluijsmans, 2013). 

Belangrijk is daarbij dat leraren verschillende methoden combineerden om hun leerlingen 

http://www.inclusiefonderwijs.com/
http://www.inclusiefonderwijs.com/
https://www.dropbox.com/s/vh7uyas572pwfen/waardenoordeel%20kinderen.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j58y15q3w3jvkpq/volgen%20op%20ontwikkeling.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vrqob9c2rkmg8zo/Snappet%20uitgangspunt.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gk8py7a1iy2na7b/betrokkenheid%20ouders%20en%20kinderen.docx?dl=0
https://un1ek.nl/blog/blog-inclusief-onderwijs/
https://un1ek.nl/blog/blog-inclusief-onderwijs/
https://www.dropbox.com/s/hsb16n16su1jc4y/stappenplan%20praktijkvraag%201.docx?dl=0
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het totale leerproces succesvol te laten doorlopen. Hier spelen het geven van feedback en 

werken aan doelen een cruciale rol (Sluijsmans, 2013), (Hattie, 2016). Dit maakt dat kinderen 

en leerkrachten leerdoelen samen opstellen. Door middel van feedback bepalen 

leerkrachten en kinderen gezamenlijk of deze doelen behaald zijn of op aanvang-, 

ontwikkelingsniveau bevinden. Hierbij speelt summatieftoetsen en het geven van cijfers 

nauwelijks een rol. Om te kunnen onderzoeken wat dit voor gevolgen heeft voor ons IKC en 

voor onze kinderen, begint een (door mij samengestelde werkgroep) met een 

literatuurstudie. Vanuit deze studie wordt er voor gekozen om enkele artikelen te delen met 

het team. Nadat ook alle teamleden zich hebben ingelezen, wordt er een teammiddag 

georganiseerd waarop het team praat over visie  op het in kaart brengen van 

ontwikkelingsgroei. Deze middag levert de volgende gegevens op: 

Kwalitatief 

Aan de hand van de gemaakte woordwebposters van een brainstorm bijeenkomst kunnen 

we de volgende informatie genereren: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/13foh74kiv27zc4/artikelen%20cijfers%20of%20volgen.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nij1hhebycyciv0/posters%20team%20bijeenkomst%20rapport.docx?dl=0
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Kwantitatief 

Aan de hand van een mentimeting aan het einde van de bijeenkomst kunnen we de 

volgende informatie genereren: 

 

Vanuit deze gegevens is af te lezen dat naar mate kernwoorden groter worden afgedrukt 

deze woorden ook vaker zijn genoemd als wenselijk bij een rapportweergave. Kleine 

kernwoorden zijn relatief weinig genoemd als wenselijk.  

 

 

4.2 Visie van leerlingen op ontwikkelingsgroei in beeld brengen 

Kinderen en jongeren actief betrekken bij hun leefwereld door deelname aan een kinderraad 

heeft een positief effect op de persoonlijke ontwikkeling (informeel leren) en sociale 

contacten die zij opdoen (Winter, 1995). Door deelname aan de kinderraad krijgen kinderen 

meer zelfvertrouwen en leren zij vaardigheden op het gebied van communicatie, 

samenwerken, vergaderen, organiseren, spreken in het openbaar, hoe jezelf te presenteren 
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(Winter, 1995). Vaardigheden die ze nu en later goed kunnen gebruiken en passen bij de 

21ste eeuwse vaardigheden omschreven in de visie van ons IKC. Om de zeggenschap van 

kinderen binnen het IKC te vergroten is daarom in 2014 een kinderraad opgericht. Deze 

kinderraad heeft als doel kinderen de kans te geven om mee te denken en goed op de 

hoogte te zijn van plannen binnen het IKC. Binnen de praktijkvraag wordt gezocht naar een 

manier om kinderen inzicht te geven in hun eigen ontwikkeling opdat zij zich bewust worden 

van hun eigen ontwikkelingsgroei. Vanuit deze bedoeling is het voor het IKC van groot 

belang om de visie van kinderen op deze ontwikkeling en weergave te onderzoeken. De 

leden van de kinderraad zijn gekozen afgevaardigden van de jaargroepen van het IKC. Vanuit 

de rol die zij hebben, zijn zij daarom goede afgevaardigde om dit onderzoek bij uit te voeren. 

Vanuit de literatuurstudie die de werkgroep verrichtte wordt er voor gekozen om een 

voorlichtingsfilmpje te delen met de kinderraad. Nadat de kinderen dit filmpje hebben 

bekeken, wordt er een raadsmiddag georganiseerd. Deze middag levert de volgende 

gegevens op: 

Kwalitatief 

Aan de hand van de gemaakte woordwebposters van de raadbijeenkomst kunnen we de 

volgende informatie genereren: 

Wat willen we WEL Wat willen we NIET vormgevingswensen 

Foto’s  Cijfers Geen papier maar afdruk of 
weergaven in iets bruikbaars 
(bidon, ketting) 

Duimpjes (evt. in kleuren) Slechte resultaten Alleen weergeven wat je wel 
kan 

Zg/g/v/o (letters)  Iets dat je kan laten zien aan 
andere mensen 

Niveaus  In een raket 

Smileys    

Kleuren (rood,blauw, oranje, 
groen) 

  

Grafieken   

Dieren of poppetjes   

De leerkrachten die iets 
zeggen over wat ze van je 
vinden 

  

Lijngrafiek met cijfers 
gekoppeld 

  

Tekeningen   

   

 

4.3 Visie van ouders op ontwikkelingsgroei in beeld brengen 

Educatief partnerschap in de zin van het samen optrekken van ouders en leerkrachten blijkt 

een gunstig effect te hebben op zowel de cognitieve ontwikkeling, de schoolprestaties als 

het sociaal functioneren van kinderen (Menheere & Hooge, 2010). Onderling vertrouwen is 

een belangrijk element van educatief partnerschap, evenals gelijkwaardigheid. Onderzoek 

https://nieuws.vtm.be/binnenland/207784-moet-school-stoppen-met-punten-geven
https://nieuws.vtm.be/binnenland/207784-moet-school-stoppen-met-punten-geven
https://www.dropbox.com/s/6ibe7h2v9vvoypc/woordwebposters%20kinderraad.docx?dl=0


Clausing-Bos,D-309469-2017-OSL-V -TL&OL 2 

 
 

10 
 

naar gelijkwaardigheid tussen ouders en leraren pleit daarom voor een flexibele en open 

opstelling van leraren, waardoor er meer gemeenschappelijkheid kan ontstaan tussen hen 

en de ouders (Menheere & Hooge, 2010). Binnen de praktijkvraag wordt daarom gezocht 

naar een manier om ouders inzicht te geven in de ontwikkeling van hun kinderen opdat zij 

betrokken raken bij de ontwikkelingsgroei van hun kinderen. Vanuit deze wens is het voor 

het IKC van groot belang om de visie van ouders op deze ontwikkeling en weergave hiervan 

te onderzoeken. Om dit onderzoek onder ouders mogelijk te maken beleg ik een 

ouderavond. Ik spreek de ouders toe en presenteer hen de visie die wij hebben ten aanzien 

van volgen op ontwikkeling en licht toe hoe deze visie is gevoed door literatuurstudies. Deze 

avond levert de volgende kwantitatieve informatie op: 

 
 

 

https://www.dropbox.com/s/qij5f17rt5srs0m/IMG_0379.MOV?dl=0
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4.4 Samenwerking externe partners 

Eén van de kernwaarde van het IKC is “samenwerken”. Samenwerking met externe partners 

ten behoeve van het beantwoorden van de praktijkvraag is daarom een onderdeel van dit 

onderzoek. Bij dit onderzoek waren de volgende externe partners betrokken (middels een 

link kunt u toegang krijgen tot een omschrijving van de inhoud van de samenwerking). 

 TSA group, Delft 

 Synaxion, Eindhoven 

 Miriam Wesemann; Beleidsmedewerker onderwijs, pedagogiek en kwaliteitszorg 

 LerarenOntwikkelingFonds (LOF) 

Deze samenwerking leverde de volgende kwalitatieve data op: 

Partner Bruikbare input 

TSA group  Zelf bouwen is mogelijk.  

 Financiële afspraken rondom eerst 
werkend prototype zijn gemaakt.  

 Onderzoek naar patent zal moeten 
worden gestart. 

 Belangrijk is te kijken naar mogelijk 
winst die hiermee wordt gemaakt en 
hoe deze door Stichting Un1ek of 
TSA zou kunnen worden beheerd. 
Juridische onderzoek aan te 
bevelen. 

Synaxion  Synaxion bezit een programma 
genaamd, “mijnrapportfolio”. Dit en 
aan format waarbij ouder, kinderen 

https://www.dropbox.com/s/993oaedd4w4a073/TSA.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v7hhxhfc4jnwm6s/Synaxionr.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x2abvuknxe3n6mm/M%20Wesemann.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x2abvuknxe3n6mm/M%20Wesemann.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zuifip3tweup60n/LOF.docx?dl=0
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en leerkrachten de ontwikkeling van 
kinderen kunnen volgen a.d.h.v. 
ontwikkelingslijnen. Deze lijnen zijn 
door onze school zelf in te voeren.  

 Er is een mogelijkheid tot het 
creëren van een eigen product 
binnen dit bestaande systeem. 

Miriam Weseman  Synaxion zou een kwalitatief goede 
partner zijn.  

 Het rapportfolio levert voor het 
college van bestuur voldoende 
kwaliteit richting ouders en 
leerlingen. 

 Bestuur volgt de ontwikkeling graag. 
Mogelijk is dit van meerwaarde voor 
overige Un1ek scholen.  

LOF  Aanvraag behoort tot 
mogelijkheden (zie data, onderaan 
dit document) 

 

 

4.5 Bewustwording en reflectie stimuleren 

Literatuurstudie van de werkgroep leert ons dat we eigen leren zichtbaar kunnen maken 

middels Visible learning (Hattie, 2016). Hattie geeft in zijn onderzoek de volgende bruikbare data 

weer, die ik meeneem als belangrijke data binnen dit onderzoek. 

 

Voor het onderzoek is het relevant te onderzoeken wat de verwachtingen van alle partijen zijn ten 

aanzien van hun eigen betrokkenheid bij het invullen van gegevens. Dit wordt zowel bij ouders, 

teamleden en kinderen getoetst en levert de volgende kwantitatieve informatie op: 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwih-cv2qIfaAhWjsaQKHQXJAucQjRx6BAgAEAU&url=https://meesterlennart.weebly.com/blog/minorklm-dag-12&psig=AOvVaw3XeyWXRPaCbp-5OvOFxj98&ust=1522061934397979
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Opvallend is dat maar een klein percentage van de ondervraagden aangeeft ook ouders te 

willen betrekken bij het invullen van gegevens. Om het onderzoek completer te maken 

wordt daarom ook de vraag gesteld wat ouders zouden mogen zien van hun kinderen. Deze 

vraag wordt gesteld aan personeel en kinderen en levert de volgende kwantitatieve data op: 

 

Uit deze data komt zichtbaar naar voren dat leerkrachten openheid willen geven aan ouders 

over de ontwikkeling van hun kind. Opvallend is dat de grens van openheid voor hen ligt bij 

verslaglegging rondom leerlingen. Wet- en regelgeving geeft aan dat ouders recht hebben op 

inzage in het leerlingdossier. Dit recht wordt door de leerkrachten (en het IKC), 

onderschreven maar wordt los gezien van het weergeven van verslagen in een 

communicatie systeem met ouders en kinderen.  

5. Conclusies  
Personeel, ouders en kinderen hebben een collectieve visie op beoordelen en volgen van 

leerlingen. Centraal in deze visie staan de kernwoorden ontwikkeling, volgen en groeien. 

Daarnaast is het voor kinderen belangrijk om trots te kunnen zijn op hun ontwikkeling. Het in 

kaart brengen van deze ontwikkeling is niet langer alleen een taak van onderwijspersoneel. 

Kinderen willen zelf ook meewerken aan het in kaart brengen van hun eigen ontwikkeling. 

Op deze manier denken ouders, kinderen en personeel te kunnen bouwen aan de 

verwachtingen die leerlingen hebben ten aanzien van hun eigen ontwikkeling. Zoals uit de 

https://www.oudersonderwijs.nl/op-school/privacy-en-leerlinggegevens/leerlinggegevens/inzage-leerlingdossier-en-andere-rechten/
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bovenstaande data is gebleken zal dit een grote stimulans zijn om de leerlingresultaten te 

verbeteren (Hattie, 2016).  Aan de hand van de ingevulde gegevens kunnen er gesprekken 

plaats vinden met individuele kinderen maar ook met groepen of clusters. Ook deze manier 

van werken zal een grote stimulans zijn om de leerlingresultaten te verbeteren (Hattie, 

2016). De ontwikkeling van kinderen moet inzichtelijk gemaakt worden voor ouders en 

leerlingen. Informatie moet continu beschikbaar zijn en minstens driemaal per jaar actueel 

worden gemaakt. Voor betrokken partners is het wenselijk als gegevens digitaal verwerkt 

kunnen worden. Uit de data komt naar voren dat er de wens is de ontwikkeling van kinderen 

op een positieve manier in kaart brengen. Hierbij wordt er geen gebruik gemaakt van cijfers, 

maar wordt groei inzichtelijk gemaakt aan de hand van leerlijnen.  Deze lijnen beperken zich 

niet alleen tot cognitieve vakken. Het in kaart brengen van sociaal emotionele ontwikkeling 

is minstens zo belangrijk voor het IKC te noemen.  

Deel B, Aanbevelingen 

Om bovenstaande conclusies in praktijk te brengen wil de werkgroep op zoek gaan naar een 

systeem dat aansluit bij de visie van ouders, leerlingen en personeelsleden. Omdat de visie 

een belangrijke rol speelt bij de keuze van het systeem is het aan te bevelen dat de 

werkgroep een keus maakt tussen een bestaand systeem of een nog te bouwen systeem. 

Voor beide opties zal gelden dat het systeem volledig hoort aan te sluiten bij de collectieve 

visie die is verwoord naar aanleiding van het onderzoek. Het is daarom aan te bevelen de 

zoektocht naar het systeem voort te zetten met de deelnemers uit het eerste onderzoek, zo 

gaat hun expertise niet verloren. Zowel voor het kopen van een bestaand systeem, als het 

bouwen van een eigen systeem zullen kosten worden gemaakt. Het is aan te bevelen deze 

kosten op te nemen in de begroting voor 2018. Mogelijk kan bij het bouwen van een eigen 

systeem worden gedacht aan het aanvragen van een subsidie.  

Inhoudelijk zal het systeem mogelijk worden aangevuld met leerlijnen. Deze leerlijnen zullen 

voor het gehele IKC overzichtelijk moeten zijn. Het in kaart brengen en verwerken van deze 

leerlijnen gebeuren door experts binnen het IKC. Het zijn met name groepsleerkrachten die 

goed zicht hebben op de leerlijnen. Om hen samen te laten bouwen aan een leerlijn voor 0 

tot 13-jarigen zal er tijd moeten worden gegenereerd. Deze personeelsuren kunnen worden 

meegenomen in roosters en in de begroting voor 2018. Om groepsleerkrachten uit te 

roosteren tijdens lesgeboden uren zal er voldoende vervanging nodig zijn. Dit vraagt om 

inzet van het gehele team en deze extra inzet zal mogelijk meegenomen kunnen worden in 

de begroting 2018.  

Na de aanschaf van een nieuw systeem zal een periode van scholing volgen. Leerkrachten, 

leerlingen en ouders zullen ontdekken hoe ze informatie kunnen invoeren en/of aflezen. 

Deze scholing zal worden opgenomen in de jaarkalender 2018-2019. De kosten voor deze 

scholing zullen worden meegenomen in de begroting voor 2018.  

Omdat de wens is uitgesproken voor een digitaal systeem, zal er goed worden gekeken naar 

het netwerk van het IKC. Momenteel hebben alle leerkrachten en pedagogische 

medewerkers een IPad. Leerlingen van de groepen 4 t/m 8 beschikken over een 

Snappettablet. Het zou dan ook raadzaam zijn een systeem te vinden of bouwen dat op 
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beide systemen invulbaar is. Het wifinetwerk is reeds uitgerust om deze belasting te dragen. 

Naar verwachting zullen er bij de juiste systeem keus geen ICT kosten gemaakt worden.  

Ouders en leerlingen zijn in het gehele onderzoek van grote waarde geweest voor het 

opstellen van de collectieve visie. De werkgroep heeft nu mandaat van het MT voor de keus 

van een systeem. Het is aan de werkgroep aan te bevelen om ouders en leerlingen 

vroegtijdig te informeren over de uitkomsten van hun onderzoek.  
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Bijlage 1 
Volledig overzicht van alle verzamelde data in het onderzoeksproces 

inputdata procesdata Outcomedata Satisfactiondata:  
 

Artikelen over volgen 
op basis van doelen 
(werkgroep), gedeeld 
in Onedrive met het 
team. 

Werkverslagen 
onderzoekend leren 
(leerkrachten) 

 Leerling 
tevredenheidspeiling 
betrokkenheid rapport 
(kinderraad) 
 

Ervaringen van 
andere scholen 
(team). Leerkrachten 
bezoeken andere 
scholen. We praten 
na tijden een 
inspiratie lunch.  

Aanvraag L.O.F Cito resultaten LVS 
(alle medewerkers 
m.b.v. Parnassys) 
 
DATAMUUR 2018 

Oudertevredenheidspeiling 
innovatie algemeen 
(ouderavond IKC 
ontwikkelingen 1e 
bijeenkomst 19-09) 

Team input n.a.v. 
studiedag (TL) 

Woordweb posters 
Analyse van de 
posters 

Mt sparren 
zorgroute 

Analyse datamuur 
2018 

Ouderbetrokkenheid over 
inhoud rapport 
(ouderavond IKC 
ontwikkelen 2e 
bijeenkomst op 02-06) 

Kinderraad inhoud 
rapport 
posters 

Evaluatie datamuur 
 
 

Datamuur LVS 
gegevens 2017 

Oudertevredenheid over 
de inbreng in de 
verandering en de 
resultaten van de avond 

Draaiboek van de 
klankbordgroepen 
(IKC directeur) 

 Methodegebonden 
toets resultaten 
(leerkrachten) 

Feedback proces 
onderzoek leiden 

  Leerling rapporten 
dashboard Snappet 
(leerkrachten) 

 

  KIJK! 
(leerlingvolgsysteem 
0 t/m 6 jaar) 
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https://www.dropbox.com/s/13foh74kiv27zc4/artikelen%20cijfers%20of%20volgen.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/13foh74kiv27zc4/artikelen%20cijfers%20of%20volgen.docx?dl=0
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https://www.dropbox.com/s/xtyipe52xahq88m/Rapport%20%281%29.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xtyipe52xahq88m/Rapport%20%281%29.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xtyipe52xahq88m/Rapport%20%281%29.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ryggp377f7uxj8p/LOF17-0004-Dani%C3%ABlle-Clausing.pdf?dl=0
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https://www.dropbox.com/s/nij1hhebycyciv0/posters%20team%20bijeenkomst%20rapport.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r8jvqqx3inhrc1w/Kernwaarden%20Rapporten%20Leerkrachten.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r8jvqqx3inhrc1w/Kernwaarden%20Rapporten%20Leerkrachten.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pbx8x3x2iotocnm/sparren%20zorgroute.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pbx8x3x2iotocnm/sparren%20zorgroute.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hcj22v5be66kc4o/Evaluatie%20van%20opbrengsten%20CITO%20M%202018.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hcj22v5be66kc4o/Evaluatie%20van%20opbrengsten%20CITO%20M%202018.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cxlmnp2g0a0wqs5/ouderbijeenkomst-16-januari%20uitkomst%20mentimeter%20rapport.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cxlmnp2g0a0wqs5/ouderbijeenkomst-16-januari%20uitkomst%20mentimeter%20rapport.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cxlmnp2g0a0wqs5/ouderbijeenkomst-16-januari%20uitkomst%20mentimeter%20rapport.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cxlmnp2g0a0wqs5/ouderbijeenkomst-16-januari%20uitkomst%20mentimeter%20rapport.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cxlmnp2g0a0wqs5/ouderbijeenkomst-16-januari%20uitkomst%20mentimeter%20rapport.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6ibe7h2v9vvoypc/woordwebposters%20kinderraad.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6ibe7h2v9vvoypc/woordwebposters%20kinderraad.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6ibe7h2v9vvoypc/woordwebposters%20kinderraad.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d7s13mivtmf5uf9/Evaluatie%20van%20opbrengsten%20CITO%20E%202017.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gihgryrabn01wqf/Datamuur%202017%20IKCVK%20Eind.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gihgryrabn01wqf/Datamuur%202017%20IKCVK%20Eind.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1t3i1brys4rmxqw/evaluatie-ouderbijeenkomst-16-januari.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1t3i1brys4rmxqw/evaluatie-ouderbijeenkomst-16-januari.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1t3i1brys4rmxqw/evaluatie-ouderbijeenkomst-16-januari.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1t3i1brys4rmxqw/evaluatie-ouderbijeenkomst-16-januari.pdf?dl=0
https://ikcvankampen.nl/wp-content/uploads/sites/5/2013/11/draaiboek.pdf
https://ikcvankampen.nl/wp-content/uploads/sites/5/2013/11/draaiboek.pdf
https://www.dropbox.com/s/kncd6hnljyg0cm8/feedback%20formulier%20rapport%20werkgroep.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kncd6hnljyg0cm8/feedback%20formulier%20rapport%20werkgroep.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zv5i3lt11nq7bn5/dashbord%20Snappet.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zv5i3lt11nq7bn5/dashbord%20Snappet.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zv5i3lt11nq7bn5/dashbord%20Snappet.docx?dl=0
http://images.slideplayer.nl/10/2865826/slides/slide_15.jpg
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  NCO 
Cohortonderzoek 
Un1ek 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/fcasp4dxl587egj/NCO_rapportage_po_17QM00_2017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fcasp4dxl587egj/NCO_rapportage_po_17QM00_2017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fcasp4dxl587egj/NCO_rapportage_po_17QM00_2017.pdf?dl=0

