
 

 

SOP Ouders, een analyse 

15 februari 2014 
 

Aan alle scholen binnen het samenwerkingsverband ‘De Stroming’ is gevraagd om gegevens 

te verzamelen om te komen tot een schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

De diverse gegevens zijn verzameld door vragen te stellen aan ouders en leerkrachten en 

door het bijeensprokkelen van diverse kengetallen. 

 

De vragenlijst aan ouders (zie verderop) is aan de orde geweest in team en MR. Hieronder 

een eerste analyse. 

 

De rapportage vanuit de WMKPO geeft voldoende inzicht in de waarde van de scores. 

Op 11 van de 12 vragen scoren we onder de ‘voldoendenorm’ van 3. Op alle vragen scoren 

we lager dan de gemiddelde norm van de andere scholen. We willen, zodra relevante 

gegevens bekend zijn onszelf vergelijken met de hoogst scorende scholen: welke activiteiten 

ontplooien zij? 

 

Hierna wordt per vraag een analyse gegeven 

Deze analyse is besproken in team en MR en wordt vervolgens in de nieuwsbrief 

gepubliceerd. 

 

1. Wij gebruiken de ervaringsdeskundigheid van ouders.  
2. Wij bevragen ouders over hun wensen en verwachtingen.  
3. Wij bevragen ouders over hun ervaringen met thuis 
 
It takes a village to raise a child. Wij vinden, dat ouders en leerkrachten in onderlinge 
samenhang de kinderen begeleiden. Ieder vanuit de eigen expertise en situatie en vanuit 
wederzijds respect. 
Het team zal zich beraden op de werkwijze: hoe tonen wij onze interesse hierin? 

 

4. Wij informeren ouders over de ontwikkeling van hun kind 
5. Wij doen dat tijdig en regelmatig 
 
Wij informeren ouders drie keer per jaar tijdens een ontwikkelingsgesprek. Tussendoor 
informeren we ouders, wanneer we dat van belang achten. Dat gebeurt op verschillende 
manieren (mail, telefoon, mondeling, via een briefje) en om verschillende redenen 
(cognitief, expressief, sociaal-emotioneel). Dat gebeurt individueel (zoals hiervoor 
bedoeld) en collectief: nieuwsbrief, website, facebook, twitter, etc. We hebben het idee, 
dat we erg open communiceren en dat we transparant beleid voeren. 
De oudergeleding van de MR herkent de score. Zij vindt, dat school te weinig initiatief 
toont in het informeren van de ouders over de ontwikkeling van de kinderen. 



Het team vindt, dat zij ouders voldoende informeert, maar is zich bewust van de score en 
zal waar mogelijk alert zijn. 

 

6. Wij betrekken ouders bij het opstellen en evalueren van plannen voor hun kind. 
7. Wij maken afspraken met ouders over de begeleiding en wie waarvoor 

verantwoordelijk is. 
8. Wij bespreken met ouders het ontwikkelingsperspectief 
 
(handelings)Plannen, ontwikkelingsperspectief en speciale begeleiding worden met 
regelmaat gebruikt om kinderen extra zorg te bieden. Het betrekken van ouders hierbij 
maakt deel uit van de standaardprocedure.  
Ouders, die hier nog niet mee te maken hebben gehad, zullen dit wellicht niet herkennen 
en kunnen daarom een negatieve score hebben ingevuld. 
We zullen hier meer bekendheid aan geven 

 

9. Wij betrekken ouders – zo nodig - bij de warme overdracht naar een andere groep. 
 
De overdracht aan het eind van het jaar vindt plaats op basis van de ‘foto van de klas’. 
Een veelheid aan gegevens: kindkenmerken, beperkende en bevorderende factoren, 
sociaal-emotionele kenmerken en cognitie. 
Bij deze overdracht betrekken we in voorkomende gevallen collega’s, interne 
begeleiding, directie en ouders. 
We zullen hier meer bekendheid aan geven 

 

10. Wij voeren met ouders een overdrachtsgesprek bij aanmelding. 
 
Bij aanmelding maken we gebruik van het Zwols overdrachtsformulier, waarop de 
peuterspeelzaal informatie schrijft. Indien nodig voeren we in het beginstadium al een 
gesprek met ouders om de begeleiding van de betreffende kinderen snel en goed te 
starten. In ons beleidsdocument aanmelding en intake leerlingen staat beschreven, dat 
wij na 5 weken een gesprek tussen ouders en leerkracht arrangeren, waarbij de 
informatie van de vorige school en de ervaringen tot dan toe centraal staan. 
We zullen hier meer bekendheid aan geven 

 

11. Wij houden – indien nodig - met ouders een exitinterview.  
 
Een exitinterview wordt niet gehouden, maar we zullen ons hierover gaan buigen. We 
denken aan een invulformulier. 

 

12. Wij ondersteunen ouders en leerlingen bij de overgang naar een andere school. 
 
Een belangrijk aspect van ons onderwijs in groep 8 is de overgang van P.O. naar V.O. Dit 
is beschreven in een beleidsdocument. Onderdeel daarvan zijn de gesprekken met 
ouders: individueel over verwachtingen en mogelijkheden, groepsgewijs over 
mogelijkheden van de (openbare) V.O.-scholen. 
 
We zetten de procedure op de website 

 



SOP Ouders
Uitslagen Ondersteuningsprofiel

o.b.s. de Marshof



Inhoudsopgave

 1Inhoudsopgave ...................................................................................................................................
 2Inleiding ..............................................................................................................................................
 3De vragenlijst ......................................................................................................................................
 3Gegevens ...........................................................................................................................................
 4Schoolgegevens ................................................................................................................................................................
 4Periode van afname ..........................................................................................................................................................
 4Aantal respondenten .........................................................................................................................................................
 4Waardering van het responspercentage ...........................................................................................................................
 4Waardering van de scores ................................................................................................................................................
 6Ouders ................................................................................................................................................
 6Mogelijke verbeterpunten ..................................................................................................................................................
 6Bespreekpunten ................................................................................................................................................................
 8Uitslagen m.b.t. de verschillende beleidsterreinen ..............................................................................
 8Mogelijke verbeterpunten ..................................................................................................................................................
 8Bespreekpunten ................................................................................................................................................................
 8Slotconclusies .....................................................................................................................................
 9Waardering van de vragen ................................................................................................................................................
 9Hoogste en laagste scores ................................................................................................................................................

1



Inleiding

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de SOP Ouders van o.b.s. de Marshof. 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)
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De vragenlijst

Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen:

1. Wat beloven wij? Welke kwaliteit kunnen alle betrokkenen verwachten?

2. Doen we wat we beloven? En hoe meten we dat?

3. Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen)?

4. Welke aspecten willen we verbeteren? En: Hoe pakken we dat aan?

Als een school haar kwaliteit heeft vastgesteld (fase 1), is het zaak te meten wat anderen vinden van de kwaliteit van de school

(fase 2). Wie voortdurend alleen maar zelf (directie en leraren) de kwaliteit van de school beoordeelt, krijgt geen objectief beeld.

Daarom is het van belang om (ook) anderen naar de kwaliteit van de school te laten kijken. Te denken valt aan een beoordeling

door de inspectie, een externe instantie, een visitatiecommissie, een maatjesschool, ouders en/of leerlingen. Een school die de

beoordeling van haar kwaliteit baseert op meerdere bronnen, beschikt over een wat genuanceerder (objectiever) beeld van de

werkelijkheid. Het bevragen van ouders/verzorgers, leerlingen of leraren (in hun rol van werknemer) kan dus gepositioneerd

worden in de tweede fase van kwaliteitszorg: vinden zij, dat de school waarmaakt wat ze belooft? Dit kan gemeten worden met

behulp van een ouder-, leerlingen- of lerarenvragenlijst.

De gehanteerde vragenlijst (WMK) is volledig afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs.

Ouders 12 vragen

De Ondersteuningsprofiel bestaat in totaal uit 12 vragen.
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Gegevens

Schoolgegevens

School o.b.s. de Marshof

Adres Tichelmeesterlaan 45

Postcode + Plaats 8014LA Zwolle

Periode van afname

Deze Ondersteuningsprofiel is afgenomen in de periode van 7 december 2013 tot 31 december 2013.

Aantal respondenten

Totaal aantal respondenten 152

Aantal afgerond 60

Responspercentage 39%

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
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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. De sterke punten (indien van toepassing)

3. De mogelijke verbeterpunten (indien van toepassing)

4. De punten waarover men het eens is (indien van toepassing)

5. Bespreekpunten (indien van toepassing)
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Ouders

GSES GSOS +/- DEV

2,64 2,90 -
0,26 0,78

Wij gebruiken de ervaringsdeskundigheid van ouders. 2,56 2,80 -
0,24 0,67

Wij bevragen ouders over hun wensen en verwachtingen. 2,34 2,78 -
0,44 0,76

Wij bevragen ouders over hun ervaringen met thuis. 2,64 2,76 -
0,11 0,79

Wij informeren ouders over de ontwikkeling van hun kind. 3,05 3,19 -
0,14 0,62

Wij doen dat tijdig en regelmatig. 2,79 2,93 -
0,14 0,69

Wij betrekken ouders bij het opstellen en evalueren van
plannen voor hun kind. 2,50 2,88 -

0,38 0,81

Wij maken afspraken met ouders over de begeleiding en wie
waarvoor verantwoordelijk is. 2,44 2,82 -

0,38 0,81

Wij bespreken met ouders het ontwikkelingsperspectief. 2,70 2,95 -
0,25 0,64

Wij betrekken ouders – zo nodig - bij de warme overdracht
naar een andere groep. 2,39 2,78 -

0,39 0,83

Wij voeren met ouders een overdrachtsgesprek bij
aanmelding. 2,91 3,03 -

0,12 0,92

Wij houden – indien nodig - met ouders een exitinterview. 2,00 2,79 -
0,79 0,71

Wij ondersteunen ouders en leerlingen bij de overgang naar
een andere school. 2,82 3,05 -

0,23 0,71

Mogelijke verbeterpunten

Wij houden – indien nodig - met ouders een exitinterview.

Wij bevragen ouders over hun wensen en verwachtingen.

Wij betrekken ouders – zo nodig - bij de warme overdracht naar een andere groep.

Bespreekpunten
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Wij voeren met ouders een overdrachtsgesprek bij aanmelding.

Wij betrekken ouders – zo nodig - bij de warme overdracht naar een andere groep.

Wij betrekken ouders bij het opstellen en evalueren van plannen voor hun kind.
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Uitslagen m.b.t. de verschillende beleidsterreinen

Beleidsterrein GSES GSOS +/- DEV

Ouders 2,64 2,90 -
0,26 0,78

Mogelijke verbeterpunten

Ouders

Bespreekpunten

Ouders
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Slotconclusies

o.b.s. de Marshof scoort als school een 2,64. Daarmee scoort de school zwak.

De respons op de Ondersteuningsprofiel was 39%: 60 van de 152 respondenten heeft de Ondersteuningsprofiel ingevuld. Het

responspercentage is voldoende; de Ondersteuningsprofiel werd door voldoende respondenten ingevuld. Daardoor krijgt de

school een goed beeld van haar kwaliteit.

Waardering van de vragen

Onvoldoende (score tot 2,50) 4 33,33%

Zwak (matig) (score tussen 2,50 en 3,00) 7 58,33%

Voldoende (score tussen 3,00 en 3,25) 1 8,33%

Ruim voldoende (score tussen 3,25 en 3,50) 0 0,00%

Goed (score tussen 3,50 en 3,75) 0 0,00%

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

Hoogste en laagste scores

Beleidsterrein GSES

Ouders

Wij informeren ouders over de ontwikkeling van hun kind. 3,05

Wij houden – indien nodig - met ouders een exitinterview. 2,00
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