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Inleiding Op ‘e Dobbe is een openbare school, dit betekent dat de 
volgende uitgangspunten richtinggevend zijn: • Ieder kind 
en iedere leerkracht is welkom. • Niet apart, maar samen. • 
We hebben respect voor elkaar. • Kinderen leren van en 
met elkaar. • Iedereen doet ertoe. • De openbare school 
biedt ruimte voor levensbeschouwing en godsdienst. Visie 
en missie Op ‘e Dobbe: Waar kind zijn een kwaliteit is! Wij 
geloven in onderwijs waarin kinderen kind mogen zijn. 
Onderwijs waarin kinderen nieuwsgierig mogen zijn, zich op 
hun eigen manier kunnen ontwikkelen en verbinden aan de 
mensen om hen heen. Wij geloven in een wereld waarin 
mensen kinderlijk enthousiast zijn en die kwaliteit gebruiken 
in hun werk en ieder ander facet van hun leven. Dus 
beloven we dat jij kind bent. Dat jij, in je kinderlijke 
nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrang, jezelf ontwikkelt tot 
een volwassene die kinderlijk enthousiast is gebleven. Dat jij 

ontdekt en je verbindt, zoals een kind dat kan, zelfs als je 
volwassen bent. Wat we altijd doen is jou voorbereiden op 
deelname in het voortgezet onderwijs en een zelfstandige 
plek in de maatschappij. Daar zijn we een school voor. Wat 
ons bijzonder maakt is dat we in alles ontdekkend, gehecht 
en spetterend zijn. We zijn een lerende organisatie en 
ambitieus zijn we ook. We stellen scherpe doelen en gaan 
voor maximaal resultaat. De planning van het schooljaar 
2019-2020 vloeit voort uit de onderwijsopbrengsten van de 
afgelopen jaren, het schoolplan en de kwaliteitsgebieden en 
standaarden.

Inleiding
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

De totale formatie is 4,0 
Er wordt gewerkt met een 1-2 een 3-4-5 en een 6-7-8
combinatiegroep.

Wij kijken terug op twee unieke schooljaren. Wat heeft o.a. de afgelopen twee jaar zo
bijzonder gemaakt: • Twee lange perioden is de school “gesloten” geweest. • Wij hebben
online les gegeven. • Wij hebben instructievideo’s gemaakt. • Er is sprake geweest van
hybride onderwijs. • Gedurende de lockdown was er noodopvang op school. • Meer
afwezigheid van leerkrachten. • Quarantaine van een groep leerlingen en individuele
leerlingen. • Het samenwerken op schoolniveau staat onder druk door het werken in
cohorten. • Minder externe vakdocenten en excursies.

In het schooljaar 2020-2021 is de nieuwe taalmethode Taal/spelling op maat
geïmplementeerd. De methode wordt gebruikt in de groepen 4-8. Er wordt door de
leerkracht naar tevredenheid mee gewerkt. Wat het effect is op de resultaten in moeilijk
vast te stellen gezien de lange periode van de lock down ook invloed heeft op resultaten.

Voor wereldoriëntatie is de keuze gemaakt voor Blink. Blink is een online methode. Het
lesmateriaal maakt de leerlingen nieuwsgierig en zorgt dat de leerlingen een
onderzoekende houding aannemen.

In april van dit schooljaar is het tevredenheidsonderzoek ingevuld door ouders,
leerlingen en leerkrachten. De waardering voor de school van de leerlingen is een 8,1.
De ouders waarderen de school met een 8,8. Het schoolklimaat wordt door de ouders
met een 9.0 of hoger gewaardeerd. Het team waardeert de school met een 8,6.

De afstemming van het onderwijs op de specifieke leerbehoefte van meer begaafde
leerlingen is een aandachtspunt voor het schooljaar 2021-2022. Dit wordt opgenomen in
het jaarplan.

Een structureel aanbod van de methode Frysk, Spoar 8 is mogelijk geworden doordat
een leerkracht het vak fries geeft in de groepen 3 t/m 8. Daarmee is de doorgaande lijn
geborgd.

Groepen Groep 1-2 Sytske Bantema en Marrit Kingma 
Groep 3-4-5 Lisa Vleeschhouwer 
Groep 6-7-8 Anne Joren Buwalda en Yt Lettinga

Functies [namen / taken] Leerkracht: Sytske Bantema, Marrit Kingma, Lisa
Vleeschhouwer, Anne Joren Buwalda en Yt Lettinga. 
Onderwijsasssitente: Rianne Krol 
Intern begeleider: Sytske Nicolay 
Directeur: Corina Hilbers

Twee sterke kanten Goed pedagogisch klimaat. 
Voldoende leeropbrengsten. 
Voldoende waardering inspectie van het onderwijs.

Twee zwakke kanten In de midden- en bovenbouw zijn de groepen klein.

Twee kansen Groep 1-2 start met 15 leerlingen. Binnen het gebouw is de
peuteropvang en de eerste signalen van groei van het
leerlingenaantal zijn nu zichtbaar.

Twee bedreigingen Leerlingenaantal kan bedreigend worden bij een eventueel
verdere krimp.

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Voldoende opbrengsten en eindopbrengsten passend bij de
schoolweging. 
Implementatie van nieuwe taalmethode. 
Definitieve keuze van methode wereldorientatie. 
Positieve resultaat bij tevredenheidsonderzoek. 
Structureel aanbod Frysk ( Spoar 8 en Fryske themaweek)
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal Er zijn in het schooljaar 2020-2021 14 nieuwe leerlingen ingestroomd. Door verhuizing is
er 1 leerling vertrokken naar een andere school. Op 31 juli 2021 telt de school 52
leerlingen.

De doelstelling voor het komende schooljaar is: voldoende instroom in de kleutergroep.
Door middel van o.a. positieve reclame, contact met de peuterspeelzaal en ouders als
ambassadeurs willen we dit bereiken.

6 9 4 4 5 4 7 5 44

Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen:

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 4 (1 man en 3 vrouwen) In de schooljaar zijn er minder klassenconsultaties geweest dan in voorgaande jaren. Dit
heeft te maken met ons beleid om zo min mogelijk externe in de klas te ontvangen en te
werken in cohorten. De gesprekkencyclus is daarmee niet voortgezet zoals gepland. De
begeleiding van startende leerkrachten (eerste drie jaar) is uitgevoerd door de coach van
Elan. Zij heeft klassenbezoeken gedaan bij de startende leerkrachten en e.e.a is
vastgelegd in een verslag en besproken. Vanuit het bestuur is dit jaar de ruimte gegeven
om de gesprekkencylcus on hold te zetten.

Aantal medewerkers OOP 1 ( mannen en 1 vrouw)

Aantal BHV-ers 2

Aantal geplande FG's 4 Aantal uitgevoerde FG's

Aantal geplande POP's 2 Aantal uitgevoerde POP's
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten Op 17 september heeft het team een workshop “boomwhackers” gevolgd. Inmiddels zijn
ook de boomwhackers aangeschaft en kunnen worden gebruikt bij de muzieklessen.
Ook de vakleerkracht muziek maakt gebruik van de boomwhackers.

Anne Joren heeft de eerste training van de Kanjertraining gevolgd. Door de lock down is
deze verplaatst naar 8 en 9 juni 2021 en heeft digitaal plaatsgevonden. Vanaf dit
moment zijn alle leerkrachten gecertificeerd om de Kanjerlessen te mogen geven.

Het onderwijscongres en de studiedag van Elan zijn door de Corona maatregelen niet
doorgegaan. De studiemiddag laaggeletterdheid van de bibliotheek stond gepland in
juni. Omdat er geen taalambassadeur beschikbaar was is de bijeenkomst verplaatst
naar het nieuwe schooljaar.

De intern begeleider heeft de training Gedragscoördinator van bureau Meesterschap
gevolgd en met succes afgesloten.

De nieuwe taalmethode is geïmplementeerd. De leerkrachten hebben collegiaal overleg
gehad over de invoering.

Muziek/
boomwhackers

team 17 september Semko

Kanjertraining Anne Joren onbekend Kanjertraining

Onderwijscongres Corina 16 september PICA

Studiedag Elan team 10 maart Elan

Implementaite
nieuwe
taalmethode

Leerkrachten
midden- en
bovenbouw.

nog nader te bepalen,
bij ca 6 weken
onderwijs.

uitgever
Noordhoff

Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten In april 2021 is het tevredenheidsonderzoek afgenomen onder ouders, leerlingen en
medewerkers. De algemene conclusie is dat ouders, leerlingen en medewerkers
tevreden zijn. Aandachtspunt vanuit medewerkers is het aanbod voor leerlingen die
meer kunnen dan het reguliere aanbod. Dit punt wordt opgenomen in het jaarplan 2021-
2022. De resultaten van het tevredenheidsonderzoek zijn opgenomen in de bijlage.

In juni 2021 zijn de ouders van groep 8 uitgenodigd de exit vragenlijst in te vullen.

De kaart zicht op ontwikkeling is ingevuld door team. De kaarten van het team en
directie en ib zijn toegevoegd. Conclusie, er is voldoende zicht op de ontwikkeling van de
leerlingen.

WMK PO tevredenheidsonderzoek team voorjaar 2021

Ouders exit vragenlijst ouders mei 2021

Zicht op ontwikkeling team november - februari

OBS Op 'e Dobbe
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Algemene werkzaamheden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten In het schooljaar 2021-2022 gaan we gebruik maken van een “nieuwe kalender”. In de
kalender is de schoolgids niet langer opgenomen. De schoolgids wordt digitaal verspreid
en staat op de website van de school.

Schoolgids / kalender directeur juni 2021 350

jaarplan / jaarverslag directeur juni 2021

Evaluatie midden- eindtoetsen intern begeleider februari en juni

Tussenevaluatie taalbeleidsplan directeur januari/februari

OBS Op 'e Dobbe
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting Ook in het schooljaar 2020-2021 zullen er twee groepen
van It Fundamint aanwezig zijn in ons gebouw.

Ten aanzien van de huisvesting: de twee groepen van It Fundamint zullen ons in juli
2021 weer verlaten. Na de zomervakantie kunnen de groepen 3,4,5 en 6,7,8 weer
beschikken over een groot lokaal.

Sponsoring In mei van ieder kalenderjaar kan de subsidie van de
stichting uit Hallum aangevraagd worden. Opbrengst ca. €
2000,-

In juni 2021 is weer een aanvraag verstuurd naar stichting steun openbaar onderwijs
Halum voor extra gelden cultuur. Van de subsidie gelden provinzie € 10.000 en weeshuis
€ 1000,- zijn de werkzaamheden op het plein uitgevoerd. De school heeft zelf een
bijdrage geleverd van € 7500,-

MR Er is een nieuw lid in de mr, Sytske Bantema is het nieuwe
lid vanuit het peroneel. De MR heeft in dit komende
schooljaar de taak om na te denken over de toekomst.
Samenwerking met een andere school?

Bijlagen

Naam Bestand

tevredenheid ouders Tevredenheid_-_o.b.s.__Op__e_Dobbe___Hallum____Scholen_op_de_kaart.pdf

tevredenheid leerlingen Tevredenheid_-_leerlingen.pdf

tevredenheid medewerker Medewerkertevredenheid_school_41693-10AA-000__3_.pdf

zicht op ontwikkeling team zicht_op_intwikkeling_team.pdf

zicht op ontwikkeling dir en ib zicht_op_ontwikkeling_dir_en_ib.pdf

OBS Op 'e Dobbe

Jaarplan - jaarverslag 2020 - 2021 7



Zicht op ontwikkeling - team
Uitslagen Basiskwaliteit

OBS Op'e Dobbe



Inleiding

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Zicht op ontwikkeling - team van OBS Op'e Dobbe. De gebruikte vragenlijst is afkomstig van het
kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit), een coproductie van:

Bos Onderwijs Consultancy te Ede (Cees Bos, auteur)

Koninklijke Van Gorcum te Assen (uitgever)

Kwest Online te Zuidwolde (automatiseerder)

2
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De Basiskwaliteit

Een school kan de eigen kwaliteit beoordelen door de Basiskwaliteit in te zetten. De Basiskwaliteit is gebaseerd op de toezichtkaders van de Inspectie
van het Onderwijs.

Scholen die de Basiskwaliteit gebruiken, scannen de kwaliteit van de school globaal. De uitslagen geven wel voldoende inzicht in mogelijke
verbeterpunten, maar geven veelal geen "diep" inzicht in de werkelijke kwaliteit van de school. Scholen die een meer gedetailleerd zicht willen krijgen
op de kwaliteit van de school of een bepaald beleidsterrein, kunnen daartoe de Schooldiagnose gebruiken.

Het scoren van de Basiskwaliteit vraagt een kritische houding en wat distantie. Het is goed om te beseffen, dat de uitslagen in alle gevallen subjectief
zijn en dat ze pas betekenis krijgen als ook anderen (ouders, leerlingen, inspectie etc.) de school beoordelen. De scores van de Zelfevaluatie moeten
daarom als indicatief beschouwd worden. Ze vormen niet de absolute waarheid, maar geven "slechts" suggesties voor verbetering. Het is daarom strikt
noodzakelijk om de scores te interpreteren en te analyseren. In de meeste gevallen is het daarom zeer nuttig om de scores met elkaar en met anderen
(MR, bevoegd gezag) te bespreken: wat herkennen we? Wat erkennen we ? En wat niet? En wat gaan we op grond van die analyse doen?

De Basiskwaliteit leidt tot een fonds aan aandachtspunten. Op grond van de analyse worden er verbeterpunten vastgesteld. Daarbij gaat het om
keuzes: niet het vele is goed, maar het goede is veel.

OP2: Zicht op ontwikkeling - vragenlijst 2020 10 vragen

De Basiskwaliteit bestaat in totaal uit 10 vragen.
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Gegevens

Schoolgegevens

School OBS Op'e Dobbe

Adres Finne 42

Postcode + Plaats 9074 AV Hallum

Periode van afname

Deze Basiskwaliteit is afgenomen in de periode van 10 september 2020 tot 30 oktober 2020.

Aantal respondenten

Totaal aantal respondenten 3

Aantal afgerond 3

Responspercentage 100%

Waardering van het responspercentage

Een respons tot 16% Erg laag

Een respons tussen 16% en 34% Laag

Een respons tussen 34% en 50% Voldoende

Een respons tussen 50% en 70% Goed

Een respons boven 70% Uitstekend

Waardering van de scores

Een score tot 2,50 Onvoldoende

Een score tussen 2,50 en 3,00 Zwak (matig)

Een score tussen 3,00 en 3,25 Voldoende

Een score tussen 3,25 en 3,50 Ruim voldoende

Een score tussen 3,50 en 3,75 Goed

Een score tussen 3,75 en 4,00 Uitstekend

De norm is door de school ingesteld op 3,00. We gaan ervan uit, dat een verschil van meer dan 0,50 op de benchmark een significant verschil is. Een
sterk punt is een punt dat boven de 3,50 scoort. Een mogelijk verbeterpunt is een punt dat beneden de 3,00 scoort.

In de hierna volgende hoofdstukken worden steeds de uitslagen per indicator of beleidsterrein beschreven. Ieder hoofdstuk bestaat uit:

1. De uitslagen van een beleidsterrein of indicator

De vraag (stelling)

De gemiddelde score van eigen school (GSES)

De gemiddelde score van andere scholen (GSOS)

Het verschil tussen GSES en GSOS

De standaardafwijking

2. Eigen oordeel

3. Toelichting op de indicatoren

4
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4. Eigen ambities en de uitwerking daarvan

5. Documenten

6. Verbeterdoelen

7. Uitwerking van de verbeterdoelen (activiteiten – planning – evaluatie)

5
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1 -- (0,0%)

2 - (0,0%)

3 + (0,0%)

4 ++ (96,7%)

0 Niet van toepassing/weet niet (3,3%)

OP2: Zicht op ontwikkeling - vragenlijst
2020: 

Gemiddelde score 4,00

96,7% scoort 3 of 4

OP2: Zicht op ontwikkeling - vragenlijst 2020

GSES 1 2 3 4
0 Niet van
toepassing/weet
niet

4,00 0% 0% 0% 97% 3%

De school verzamelt (vanaf de binnenkomst)
systematisch informatie over de kennis en
vaardigheden van de leerlingen met behulp van een
leerling- en onderwijsvolgsysteem

4,00 0% 0% 0% 100% 0%

De school gebruikt voor rekenen betrouwbare en valide
toetsen 4,00 0% 0% 0% 100% 0%

De school gebruikt voor taal betrouwbare en valide
toetsen 4,00 0% 0% 0% 100% 0%

De toetsen m.b.t. rekenen en taal geven een indicatie
van de bereikte referentieniveaus 4,00 0% 0% 0% 67% 33%

De leraren vergelijken de behaalde resultaten met de
verwachte ontwikkeling 4,00 0% 0% 0% 100% 0%

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt
het onderwijs afgestemd op de onderwijsbehoefte van
de groep als geheel

4,00 0% 0% 0% 100% 0%

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt
het onderwijs afgestemd op de onderwijsbehoefte van
individuele leerlingen

4,00 0% 0% 0% 100% 0%

De school analyseert waar de ontwikkeling stagneert
wanneer de leerlingen onvoldoende profiteren van het
onderwijs

4,00 0% 0% 0% 100% 0%

De school zoekt naar mogelijk verklaringen van
stagnatie van de ontwikkeling van (een groep)
leerlingen

4,00 0% 0% 0% 100% 0%

De school stelt vast wat er moet gebeuren om
eventuele achterstanden bij leerlingen te verhelpen 4,00 0% 0% 0% 100% 0%

Sterke punten

De school verzamelt (vanaf de binnenkomst) systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van de leerlingen met behulp van een
leerling- en onderwijsvolgsysteem

De school gebruikt voor rekenen betrouwbare en valide toetsen

De school gebruikt voor taal betrouwbare en valide toetsen

Men is het eens over
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De school verzamelt (vanaf de binnenkomst) systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van de leerlingen met behulp van een
leerling- en onderwijsvolgsysteem

De school gebruikt voor rekenen betrouwbare en valide toetsen

De school gebruikt voor taal betrouwbare en valide toetsen

7
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Uitslagen m.b.t. de verschillende beleidsterreinen

Beleidsterrein GSES 1 2 3 4
0 Niet van
toepassing/weet
niet

OP2: Zicht op ontwikkeling - vragenlijst 2020 4,00 0% 0% 0% 97% 3%
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Slotconclusies

OBS Op'e Dobbe scoort als school een 4,00. Daarmee scoort de school uitstekend.

De respons op de Basiskwaliteit was 100%: 3 van de 3 respondenten heeft de Basiskwaliteit ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; de
Basiskwaliteit werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de
respondenten.

Waardering van de vragen

Onvoldoende (score tot 2,50) 0 0,0%

Zwak (matig) (score tussen 2,50 en 3,00) 0 0,0%

Voldoende (score tussen 3,00 en 3,25) 0 0,0%

Ruim voldoende (score tussen 3,25 en 3,50) 0 0,0%

Goed (score tussen 3,50 en 3,75) 0 0,0%

Uitstekend (score tussen 3,75 en 4,00) 10 100,0%

Hoogste en laagste scores

Beleidsterrein GSES 1 2 3 4
0 Niet van
toepassing/weet
niet

OP2: Zicht op ontwikkeling - vragenlijst 2020

De school verzamelt (vanaf de binnenkomst)
systematisch informatie over de kennis en
vaardigheden van de leerlingen met behulp van
een leerling- en onderwijsvolgsysteem

4,00 0% 0% 0% 100% 0%

De school stelt vast wat er moet gebeuren om
eventuele achterstanden bij leerlingen te verhelpen 4,00 0% 0% 0% 100% 0%
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Zicht op ontwikkeling - directie + IB
Uitslagen Basiskwaliteit
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Inleiding

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Zicht op ontwikkeling - directie + IB van OBS Op'e Dobbe. De gebruikte vragenlijst is afkomstig
van het kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit), een coproductie van:

Bos Onderwijs Consultancy te Ede (Cees Bos, auteur)

Koninklijke Van Gorcum te Assen (uitgever)

Kwest Online te Zuidwolde (automatiseerder)

2
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De Basiskwaliteit

Een school kan de eigen kwaliteit beoordelen door de Basiskwaliteit in te zetten. De Basiskwaliteit is gebaseerd op de toezichtkaders van de Inspectie
van het Onderwijs.

Scholen die de Basiskwaliteit gebruiken, scannen de kwaliteit van de school globaal. De uitslagen geven wel voldoende inzicht in mogelijke
verbeterpunten, maar geven veelal geen "diep" inzicht in de werkelijke kwaliteit van de school. Scholen die een meer gedetailleerd zicht willen krijgen
op de kwaliteit van de school of een bepaald beleidsterrein, kunnen daartoe de Schooldiagnose gebruiken.

Het scoren van de Basiskwaliteit vraagt een kritische houding en wat distantie. Het is goed om te beseffen, dat de uitslagen in alle gevallen subjectief
zijn en dat ze pas betekenis krijgen als ook anderen (ouders, leerlingen, inspectie etc.) de school beoordelen. De scores van de Zelfevaluatie moeten
daarom als indicatief beschouwd worden. Ze vormen niet de absolute waarheid, maar geven "slechts" suggesties voor verbetering. Het is daarom strikt
noodzakelijk om de scores te interpreteren en te analyseren. In de meeste gevallen is het daarom zeer nuttig om de scores met elkaar en met anderen
(MR, bevoegd gezag) te bespreken: wat herkennen we? Wat erkennen we ? En wat niet? En wat gaan we op grond van die analyse doen?

De Basiskwaliteit leidt tot een fonds aan aandachtspunten. Op grond van de analyse worden er verbeterpunten vastgesteld. Daarbij gaat het om
keuzes: niet het vele is goed, maar het goede is veel.

OP2: Zicht op ontwikkeling - vragenlijst 2020 10 vragen

De Basiskwaliteit bestaat in totaal uit 10 vragen.
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Gegevens

Schoolgegevens

School OBS Op'e Dobbe

Adres Finne 42

Postcode + Plaats 9074 AV Hallum

Periode van afname

Deze Basiskwaliteit is afgenomen in de periode van 10 september 2020 tot 30 oktober 2020.

Aantal respondenten

Totaal aantal respondenten 2

Aantal afgerond 2

Responspercentage 100%

Waardering van het responspercentage

Een respons tot 16% Erg laag

Een respons tussen 16% en 34% Laag

Een respons tussen 34% en 50% Voldoende

Een respons tussen 50% en 70% Goed

Een respons boven 70% Uitstekend

Waardering van de scores

Een score tot 2,50 Onvoldoende

Een score tussen 2,50 en 3,00 Zwak (matig)

Een score tussen 3,00 en 3,25 Voldoende

Een score tussen 3,25 en 3,50 Ruim voldoende

Een score tussen 3,50 en 3,75 Goed

Een score tussen 3,75 en 4,00 Uitstekend

De norm is door de school ingesteld op 3,00. We gaan ervan uit, dat een verschil van meer dan 0,50 op de benchmark een significant verschil is. Een
sterk punt is een punt dat boven de 3,50 scoort. Een mogelijk verbeterpunt is een punt dat beneden de 3,00 scoort.

In de hierna volgende hoofdstukken worden steeds de uitslagen per indicator of beleidsterrein beschreven. Ieder hoofdstuk bestaat uit:

1. De uitslagen van een beleidsterrein of indicator

De vraag (stelling)

De gemiddelde score van eigen school (GSES)

De gemiddelde score van andere scholen (GSOS)

Het verschil tussen GSES en GSOS

De standaardafwijking

2. Eigen oordeel

3. Toelichting op de indicatoren
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4. Eigen ambities en de uitwerking daarvan

5. Documenten

6. Verbeterdoelen

7. Uitwerking van de verbeterdoelen (activiteiten – planning – evaluatie)

5
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1 -- (0,0%)

2 - (0,0%)

3 + (45,0%)

4 ++ (55,0%)

0 Niet van toepassing/weet niet (0,0%)

OP2: Zicht op ontwikkeling - vragenlijst
2020: 

Gemiddelde score 3,55

100,0% scoort 3 of 4

OP2: Zicht op ontwikkeling - vragenlijst 2020

GSES 1 2 3 4
0 Niet van
toepassing/weet
niet

3,55 0% 0% 45% 55% 0%

De school verzamelt (vanaf de binnenkomst)
systematisch informatie over de kennis en
vaardigheden van de leerlingen met behulp van een
leerling- en onderwijsvolgsysteem

4,00 0% 0% 0% 100% 0%

De school gebruikt voor rekenen betrouwbare en
valide toetsen 4,00 0% 0% 0% 100% 0%

De school gebruikt voor taal betrouwbare en valide
toetsen 4,00 0% 0% 0% 100% 0%

De toetsen m.b.t. rekenen en taal geven een
indicatie van de bereikte referentieniveaus 4,00 0% 0% 0% 100% 0%

De leraren vergelijken de behaalde resultaten met
de verwachte ontwikkeling 3,00 0% 0% 100% 0% 0%

Op basis van een analyse van de toetsgegevens
wordt het onderwijs afgestemd op de
onderwijsbehoefte van de groep als geheel

3,00 0% 0% 100% 0% 0%

Op basis van een analyse van de toetsgegevens
wordt het onderwijs afgestemd op de
onderwijsbehoefte van individuele leerlingen

3,50 0% 0% 50% 50% 0%

De school analyseert waar de ontwikkeling stagneert
wanneer de leerlingen onvoldoende profiteren van
het onderwijs

3,50 0% 0% 50% 50% 0%

De school zoekt naar mogelijk verklaringen van
stagnatie van de ontwikkeling van (een groep)
leerlingen

3,50 0% 0% 50% 50% 0%

De school stelt vast wat er moet gebeuren om
eventuele achterstanden bij leerlingen te verhelpen 3,00 0% 0% 100% 0% 0%

Sterke punten

De school verzamelt (vanaf de binnenkomst) systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van de leerlingen met behulp van een
leerling- en onderwijsvolgsysteem

De school gebruikt voor rekenen betrouwbare en valide toetsen

De school gebruikt voor taal betrouwbare en valide toetsen

Men is het eens over

6
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De school verzamelt (vanaf de binnenkomst) systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van de leerlingen met behulp van een
leerling- en onderwijsvolgsysteem

De school gebruikt voor rekenen betrouwbare en valide toetsen

De school gebruikt voor taal betrouwbare en valide toetsen

7
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Uitslagen m.b.t. de verschillende beleidsterreinen

Beleidsterrein GSES 1 2 3 4
0 Niet van
toepassing/weet
niet

OP2: Zicht op ontwikkeling - vragenlijst 2020 3,55 0% 0% 45% 55% 0%

8
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Slotconclusies

OBS Op'e Dobbe scoort als school een 3,55. Daarmee scoort de school goed.

De respons op de Basiskwaliteit was 100%: 2 van de 2 respondenten heeft de Basiskwaliteit ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; de
Basiskwaliteit werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de
respondenten.

Waardering van de vragen

Onvoldoende (score tot 2,50) 0 0,0%

Zwak (matig) (score tussen 2,50 en 3,00) 0 0,0%

Voldoende (score tussen 3,00 en 3,25) 3 30,0%

Ruim voldoende (score tussen 3,25 en 3,50) 0 0,0%

Goed (score tussen 3,50 en 3,75) 3 30,0%

Uitstekend (score tussen 3,75 en 4,00) 4 40,0%

Hoogste en laagste scores

Beleidsterrein GSES 1 2 3 4
0 Niet van
toepassing/weet
niet

OP2: Zicht op ontwikkeling - vragenlijst 2020

De school verzamelt (vanaf de binnenkomst)
systematisch informatie over de kennis en
vaardigheden van de leerlingen met behulp van
een leerling- en onderwijsvolgsysteem

4,00 0% 0% 0% 100% 0%

De school stelt vast wat er moet gebeuren om
eventuele achterstanden bij leerlingen te
verhelpen

3,00 0% 0% 100% 0% 0%
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8-6-2021 Tevredenheid - o.b.s. 'Op 'e Dobbe' (Hallum) | Scholen op de kaart

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/hallum/10942/obs-op-e-dobbe/tevredenheid/ 1/2

Hoe tevreden zijn ouders over de school, uitgesplitst naar vraag?

Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid)

In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school?

9,2

Hoe veilig voelt uw kind zich op school?

9,2

Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van de school?

9,0

Hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers van de school?

9,6

Onderwijsleerproces

Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school?

8,2

In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau?

8,4

Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen?

8,8

Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkrachten?

9,0

Informatie en communicatie

Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat er op school gebeurt?

9,0

Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind?



8-6-2021 Tevredenheid - o.b.s. 'Op 'e Dobbe' (Hallum) | Scholen op de kaart

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/hallum/10942/obs-op-e-dobbe/tevredenheid/ 2/2

8,0

Rapportcijfer

Welk rapportcijfer geeft u de school?

8,7
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Hoe tevreden zijn leerlingen over de school, uitgesplitst naar
vraag?

Over de school

Hoe vind je het op school?

8,0

Hebben jullie een leuke klas?

7,2

Vind je het leuk om met de kinderen in jouw klas om te gaan?

7,4

De lessen op school

Ben je tevreden over wat je leert op deze school?

7,9

Vind je de regels op school duidelijk?

8,7

Ben je tevreden over de uitleg van je juf of meester?

9,1

Vertelt je juf of meester je duidelijk wat je goed of fout doet?

8,4

Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is?

8,4

Rapportcijfer

Welk rapportcijfer geef je de school?

7,9



Medewerkertevredenheid
2020-2021

o.b.s. 'Op 'e Dobbe'



Dit rapport over medewerkertevredenheid toont de resultaten van de enquête die is afgenomen onder de medewerkers 
van de school. Dit rapport toont:

• Algemene tevredenheid van de medewerkers
• Tevredenheid van de medewerkers per onderwerp

Als er meer scholen onder een bestuur vallen, worden de gemiddelde cijfers van alle scholen onder dit bestuur 
(geanonimiseerd) getoond. In het rapport zijn de scholen dan gesorteerd op basis van de algemene tevredenheid van de 
medewerkers. De school kan zien welke plaats de resultaten innemen in vergelijking met de andere scholen onder het 
bestuur.

Om (wetenschappelijk) zinvolle en betrouwbare uitspraken te doen, kunnen in het geval van kwantitatief onderzoek statistische 
berekeningen worden toegepast. Uitspraken zijn pas betrouwbaar wanneer deze gebaseerd zijn op voldoende respons. 
Aangezien de afgenomen vragenlijst kwalitatief onderzoek betreft, kan worden uitgegaan van de volgende praktijkregels:

- Populatie > 1.000: 10% respons is doorgaans voldoende
- Populatie > 100: 30% respons is doorgaans voldoende
- Populatie 50-100: 40% respons is doorgaans voldoende
- Populatie < 50: 90% respons is doorgaans voldoende

Om na te gaan of de resultaten van het onderzoek de mening van de medewerkers betrouwbaar weergeeft, is het daarnaast 
van belang om na te gaan of de respondenten qua samenstelling vergelijkbaar is met de gehele doelgroep ten aanzien van 
relevante achtergrondkenmerken. (Van Beekveld en Terpstra, 2014)

Medewerkertevredenheid
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Medewerkertevredenheid

Hoe tevreden zijn medewerkers over de school in 2020-2021?

Bron: Vensters. De vergelijking met de landelijke gegevens is nog niet beschikbaar.
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Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid)  Gemiddeld cijfer

Hoe tevreden bent u over de sfeer op school? 9,4

Hoe veilig voelt u zich op school? 9,4

Hoe tevreden bent u over de onderlinge samenwerking met uw collega’s? 9,4

Hoe tevreden bent u over uw contacten met leerlingen? 9,4

Hoe tevreden bent u over uw contacten met ouders? 8,8

Onderwijsleerproces (alleen voor leerkrachten/onderwijsgevend personeel)  Gemiddeld cijfer

In hoeverre worden leerlingen uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen? 8,2

Hoe tevreden bent u over de methodes en methodieken op school? 7,6

Hoe tevreden bent u over de afstemming van het onderwijs op de specifieke 
leerbehoeften van ‘meer begaafde’ leerlingen?

7,0

Hoe tevreden bent u over de afstemming van het onderwijs op de specifieke 
leerbehoeften van ‘zwakkere’ leerlingen?

8,2

Informatie en communicatie  Gemiddeld cijfer

Hoe tevreden bent u over de communicatie binnen de school? 8,8

Arbeidsomstandigheden  Gemiddeld cijfer

Hoe tevreden bent u over de mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling en 
scholing?

8,2

Hoe tevreden bent u over de taakverdeling? 8,8

Rapportcijfer  Gemiddeld cijfer

Welk rapportcijfer geeft u de school? 8,8

Bron: Vensters. De vergelijking met de landelijke gegevens is nog niet beschikbaar.

Hoe tevreden zijn medewerkers over de school in 2020-2021, uitgesplitst naar vraag?
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Vergelijking medewerkertevredenheid

School Gemiddeld cijfer Aantal respondenten

xxxxxxxxxx 9,0 9

xxxxxxxxxx 8,9 6

xxxxxxxxxx 8,8 5

xxxxxxxxxx 8,6 7

o.b.s. 'Op 'e Dobbe' 8,6 5

xxxxxxxxxx 8,6 8

xxxxxxxxxx 8,5 11

xxxxxxxxxx 8,5 9

xxxxxxxxxx 8,4 6

xxxxxxxxxx 8,0 25

xxxxxxxxxx 8,0 12

xxxxxxxxxx 7,9 7

xxxxxxxxxx 7,7 12

xxxxxxxxxx 7,7 9

xxxxxxxxxx 7,7 14

xxxxxxxxxx 7,7 12

xxxxxxxxxx 7,7 16

xxxxxxxxxx 7,4 9

xxxxxxxxxx 7,3 15

xxxxxxxxxx 7,1 9

Hoe tevreden zijn medewerkers over de school vergeleken met andere scholen binnen het bestuur in 
2020-2021?
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