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In welke mate ontwikkelt de school haar eigen kwaliteit?
De punten borgen en bijsturen, visie en strategisch beleid, organisatiebeleid, systematische
evaluatie van de kwaliteit kleuren groen, betrouwbare evaluatie van de kwaliteit en onderwijskundig
beleid kleuren oranje.
In welke mate verstrekt de school kwaliteitsvol onderwijs?
De punten leereffecten, afstemming van het aanbod op het gevalideerd doelenkader, leer- en
leefklimaat, materiële leeromgeving, feedback en kleuter- en/of leerlingenevaluatie kleuren groen,
leer- en ontwikkelingsgericht aanbod kleurt oranje.
Wiskunde in de lagere afdeling.
Leer- en leefklimaat, materiële leeromgeving, feedback, kleuter- en/of leerlingenevaluatie,
leereffecten en afstemming van het aanbod op gevalideerd doelenkader kleurt groen, Leer- en
ontwikkelingsgericht aanbod kleurt oranje.
Muzische vorming in de lagere afdeling.
Leereffecten, afstemming van het aanbod op het gevalideerd doelenkader, leer- en leefklimaat,
materiële leeromgeving en feedback kleuren groen. Kleuter- en/of leerlingenevaluatie en leer- en
ontwikkelingsgericht aanbod kleuren oranje.
Omgaan met diversiteit.
Taalgericht onderwijs en diversiteitscultuur kleuren groen.
In welke mate voert de school een doeltreffend beleid op het vlak van bewoonbaarheid,
veiligheid en hygiëne?
Borgen en bijsturen, planning en uitvoering, ondersteuning en systematische en betrouwbare
evaluatie kleuren blauw.
8. Volgende vergadering:
De volgende schoolraad gaat door op maandag 20 mei 2019.
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