
Verantwoording en dialoog

In dit document wordt een beschrijving gegeven van de verantwoording van ons onderwijs. De blauw
gearceerde woorden in onderstaande tekst zijn links naar de betreffende documenten.

Schoolgids

In onze schoolgids zijn onze doelen voor het komende jaar en resultaten zichtbaar in de
hoofdstukken ‘Plannen van de Maria Bernadette school’ en ‘Resultaten’.

Schoolplan

Op de website is ons schoolplan te vinden. Ons schoolplan bestaat uit 2 delen. In deel A staat het
onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, kwaliteitsbeleid en de meerjaren beleidsvoornemens.
Deel B is het jaarplan dat voortvloeit uit deel A en ieder jaar wordt opgesteld, geëvalueerd en
bijgesteld.

In deel A van het schoolplan staat weergegeven hoe we onze basiskwaliteit en onze eigen ambities
willen behouden, verbeteren, ontwikkelen en vernieuwen. Hierbij maken we onderscheid tussen
eigen ambities en focuspunten. Jaarlijks wordt dit schoolplan geëvalueerd en eventueel bijgesteld/
aangescherpt.

Zicht op onderwijs

Centraal in de kwaliteitszorg is dat de school voldoet aan de basiskwaliteit:

1. Voelen de leerlingen zich veilig op school?
Vanuit onze missie en visie moet een leerling zich veilig en vertrouwd voelen om goed te kunnen
leren en zichzelf te ontwikkelen. We kijken hierbij naar de veiligheid, het welbevinden en de
executieve vaardigheden. Hierbij betrekken we de kinderen en ouders d.m.v. een vragenlijst.

2. Leren de leerlingen genoeg?
Het beheersen van de basisvaardigheden is de kern voor het verdere leren. De referentieniveaus
worden voor de basisvaardigheden taal en rekenen als uitgangspunt genomen. Wij gaan uit van
ambitieuze doelen die op verschillende momenten in het jaar geëvalueerd worden. Daarbij maken
we gebruik van: tussenresultaten, stabiliteit van de resultaten, (behaalde) referentieniveaus,
eindtoets, schooladvies en op- en afstroom voortgezet onderwijs.

3. Is het onderwijsproces goed ingericht?
Dit gaat om pedagogisch handelen, klassenmanagement, instructie, actief betrekken van leerlingen
op de lesinhoud en afstemmen op de ontwikkeling van leerlingen. Dit door klassenbezoeken en in
gesprek met elkaar.

Bovengenoemde signalen worden verzameld in een schoolscan dat onderdeel is van ons jaarplan.
Indien nodig worden zij aangepakt en verder beschreven in het jaarplan. Naast de basiskwaliteit
heeft onze school eigen ontwikkelpunten geformuleerd (Big Rocks). Deze staan uitgebreid
beschreven in het jaarplan en worden aan het einde van het schooljaar geëvalueerd.

Drie keer per jaar leggen wij door gesprekken over het jaarplan met de algemeen directeur en
voorzitter van het college van bestuur op transparante wijze verantwoording af.

https://www.skowf.nl/site/mariabernadetteschool/wp-content/uploads/sites/44/2021/06/Schoolgids-2021-2022-Maria-Bernadette-Definitief-210625-gecomprimeerd.pdf
https://www.skowf.nl/site/mariabernadetteschool/wp-content/uploads/sites/44/2019/07/Schoolplan-2019-2023-Maria-Bernadette-Definitief.pdf
https://www.skowf.nl/site/mariabernadetteschool/wp-content/uploads/sites/44/2020/08/Jaarplan-2020-2021-Maria-Bernadette-school-definitief.pdf
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/medemblik/23503/maria-bernadette/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/referentiekader-taal-en-rekenen


Daarnaast doen wij dit jaarlijks aan de MR en aan de ouders door het jaarplan openbaar te maken
op de website en op scholen op de kaart.

Resultaten

Naar aanleiding van de Citotoetsen in januari en eind van het schooljaar worden de resultaten
uitgebreid geanalyseerd en opgenomen in de groepsplannen. In de groepsplannen wordt specifiek
beschreven hoe het onderwijs in de klas georganiseerd wordt, individueel en in verschillende
niveaugroepen.

Daarnaast worden er twee keer per jaar groeps- en leerlingenbesprekingen gehouden met de
groepsleerkracht en IB-er. Inhoud van de gesprekken is de voortgang van het kind(eren) op
individueel- en groepsniveau.

Richting eind van het schooljaar wordt in groep 8 de Eindtoets afgenomen en krijgen de kinderen een
definitief schooladvies.

Elk schooljaar worden zowel de eindtoets als de gegeven schooladviezen uitgebreid geanalyseerd. Op
scholen op de kaart kunt u het schoolresultaat van de eindtoets vinden en informatie over de
schooladviezen.

Daarnaast kunt u op onze website het laatste inspectierapport vinden. Van het laatste
inspectiebezoek heeft de inspectie geen rapport opgemaakt.

Tevredenheid

Jaarlijks worden de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 bevraagd met betrekking tot de sociale
veiligheid en de ouders om de twee jaar met de Vragenlijst Sociale Veiligheid voor ouders. Op
scholen op de kaart kunt u het resultaat van deze vragenlijsten terug vinden.

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/medemblik/23503/maria-bernadette/resultaten/
http://www.skowf.nl/site/mariabernadetteschool/wp-content/uploads/sites/44/2016/12/Inspectierapport-Kwaliteitsonderzoek-Maria-Bernadette-school-Medemblik-definitief-2016.pdf
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/medemblik/23503/maria-bernadette/tevredenheid/

