
Matrix Kwaliteitszorg De wegwijzer Schuinesloot 2020-2026 
 Kaarten en vragenlijsten 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 
1. Opbrengsten directie en ib, zelfevaluatie, 

tussen door komen ib-er en directie 1 x in 
de 2 weken bij elkaar om te borgen, 
analyseren en evalueren 

2 keer per 
jaar x zie ook 
toetsrooster 

2 keer per 
jaar x 

2 keer per 
jaar x 

2 keer per 
jaar x 

2 keer per 
jaar x 

2 keer per 
jaar x 

2. Aanbod        

3. Kwaliteitszorg (onderwijs en leren)       

4. Tijd o.e.l.        

5. Pedagogisch handelen o.e.l.       

6. Didactisch handelen* o.e.l i.v.m visie EDI Borgen     

 Activerende directe instructie i.v.m visie EDI Borgen     

 Afstemming instructie en verwerking i.v.m. visie EDI Borgen     

7. Afstemming o.e.l.       

8. Actieve en zelfstandige rol van de lln. 
O.e.l. 

      

9. Schoolklimaat o.e.l.       

10. Zorg en begeleiding (& toetsinstrumenten) 
o.e.l. 

      

11. Kwaliteitszorg (actief) Burgers. en 
(sociale) integ. 

      

12. Levensbeschouwing Kind op 
maandag 

Kind op 
maandag 

Kind op 
maandag 

Kind op 
maandag 

Kind op 
maandag 

Kind op 
maandag 

13. Aanbod (actief) Burgers. en (sociale) integ SamSam  SamSam SamSam SamSam SamSam SamSam 

13a Vragenlijst burgerschap       

14. Sociale veiligheid leerlingen en 
leerkrachten & S.E.O.* 

Kanjerlijsten 
en meer 

Kanjerlijsten 
en meer + 

kwaliteitskaar
t 

Kanjerlijsten 
en meer  

Kanjerlijsten 
en meer + 

kwaliteitskaar
t 

Kanjerlijsten 
en meer 

Kanjerlijsten 
en meer + 

kwaliteitskaar
t 

14a Sociale veiligheid ouders en vragenlijst 
ouders 

      

14b Sociale veiligheid Vragenlijst leerkrachten       

15. Informatie- en communicatietech. ICT       

16. Taalleesonderwijs -kaart Taalmethode 
7e jaar 

5e jaar lijn 3 

Taalmethode 
8e jaar 

6e jaar lijn 3 

Taalmethode 
9e jaar – 
7e jaar lijn 3 

>kwaliteitskaart 

2e jaar t lezen 

Taalmethode 
vernieuwen 
upgraden 

8e jaar lijn 3 

Taalmethode 
1e jaar 

9e jaar lijn 3 

Taalmethode 
2e jaar  

1e jaar lijn 3 
5e jaar t.lezen 
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Technisch 

lezen -> 
Onderzoek 

nieuwe 
methode 

1e jaar nieuwe 
methode t 
lezen zie 
leesbeleid 

3e jaar t.lezen 
 

Onderzoek 
naar een 
nieuwe 

methode of 
upgraden 

4e jaar t.lezen 

17. Rekenen en wiskunde->kaart 8 jaar 
kwaliteitskaart-

> nieuwe 
methode of 

upgrade 

    3e jaar 
kwaliteitskaart 

18. Wetenschap en Techniek->kaart 8 jaar op zoek 
naar nieuwe 
methode/ zie 

actieplan 

1e jaar 2e jaar 3e jaar 
kwaliteitskaart 

4e jaar 5e jaar 

19 (Biologie)/aardrijkskunde en geschiedenis 
geen kaarten 

5 jaar gesch, 
zaakvakken 
start anders 
in te richten 
zie actieplan 

implementatie borgen borgen borgen borgen 

20 21st century skills       

21 Mediawijsheid       

21. Integraal personeelsbeleid       

22. Contacten met ouders/enquête        

23. Interne communicatie       

24. Externe contacten       

25. Inzet van middelen       

26. Schooladministratie en schoolprocedures       

27. Beroepshouding       

28. Schoolleiding       

29. Wet en regelgeving       

30.        

31.        

32.        

33.        

        

*  * in combinatie met jaarlijkse groepsbezoeken 
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Opmerkingen en aanvullingen Sociale veiligheid 

• Methode: groep 1-8  Kanjerlessen volgen en observeren, leerkrachten volgen eens in de twee jaar herhalingscursus om een kanjerschool te blijven.  

• Kind op maandag groep 1-8 

• Antipestprotocol (herzien in 2019-2020) 

• Groep 1-2 de observatie-items uit Dorr, het gehele jaar 

• Groep 1-4 Kanvaslijst invullen door de leerkracht in juni 

• Groep 5-6 Kanvaslijst leerling en leerkracht in januari en juni 

• Groep 4-8 sociogram februari/maart 

• Groep 1-8 kanjerlessen 

• Groep 7-8 Saqi 

• Groep 7-8 Kanvaslijst leerling en leerkracht in juni 

• Groep 5-8 WMK-> SVL , één keer in de twee jaar 

• Ouders SVL->WMK, één keer in de twee jaar 

• Leerkrachten SVL-> één keer per jaar 

• En alles wat we verder doen aan interventies/aanpak en volgen van leerlingen op het gebied van s.e.o.. 
 
 

Planning 
De planning voor het afnemen van de kwaliteitskaarten is gerelateerd aan de 4-jarencyclus van het schoolplan. Dit betekent dat in de periode van 4 jaar de 
kwaliteitskaarten en de vragenlijsten aan de orde worden gesteld. Los daarvan worden er kaarten van een onderwerp afgenomen die op een bepaald moment onze 
aandacht vragen. 
 
 
 


