
 
Verslag informatieavond 8 maart 2016 
 
Dinsdagavond was er een mooie opkomst van ongeveer 30 ouders bij de informatieavond. Er zijn vier 
onderwerpen besproken: 

1. Tevredenheidsonderzoek 
2. Uitslag inspectieonderzoek 
3. Projectonderwijs 
4. Formatie 2016-2017 

 
Tevredenheidsonderzoek 
 

 
 
Om een goed beeld te krijgen hoe ouders, leerlingen en leerkrachten tegen De Ladder aankijken, is in 
februari een onafhankelijk tevredenheidsonderzoek afgenomen door BvPO. Van de 135 gezinnen zijn 
er 69 vragenlijsten retour gekomen, wat neerkomt op een respons van ongeveer 50%. De uitslag is 
vergeleken met andere scholen in een zelfde soort wijk. Uit de groepen 5 t/m 8 hebben 95% van 
leerlingen de vragenlijst ingevuld en 100% van de leerkrachten. De vragenlijsten van de leerkrachten 
bevatten ook andere onderwerpen zoals werkplezier, ontwikkelingsmogelijkheden en management.  
 
 

 
 
Als aandachtspunt komt punt 3, de begeleiding, naar voren. Dit heeft voornamelijk te maken met de 
zorg voor sterkere kinderen. Een uitgebreide samenvatting van dit onderzoek kunt u lezen in het 
downloadcentrum op onze website. 
 

  

De matrix hiernaast geeft aan hoe 
tevreden ouders over een punt zijn in 
combinatie hoe belangrijk dit onderwerp 
wordt ervaren.  
Het schoolgebouw en de omgeving  
scoren het laagst. Tegelijkertijd worden 
deze punten als minder belangrijk 
ervaren door ouders. We zullen dit 
voorjaar kijken naar de mogelijkheden 
om het schoolplein aan te pakken. 
Over punt 4 t/m 10 zijn ouders over het 
algemeen tevreden. Deze staan rechts in 
de matrix bij belangrijk en tevreden. Over 
punt 7 zijn ouders tevreden, maar dit 
wordt als minder belangrijk ervaren. 
 



 

 
 
De afgelopen jaren heeft De Ladder geïnvesteerd om een sociaal veilige school te worden door 
teamscholing in de Kanjertraining, passend bij onze missie en visie. Het is goed te horen dat de 
punten veiligheid, plezier, sfeer en contact met medewerkers positief worden gewaardeerd. 
Belangrijkste aandachtspunten zijn: uitdaging, extra mogelijkheden voor begaafde leerlingen en 
aandacht voor goede prestaties.  
Volgend schooljaar zal het hele team zich hierin scholen en tevens beleid op worden gemaakt. 
Tijdens de informatieavond in november 2016 zal het actieplan worden besproken.  
Wij zullen de zorgstructuur hierbij meenemen, hoe er een goede verdeling gemaakt kan worden 
tijdens de instructiemomenten voor de zwakkere, gemiddelde en sterkere leerlingen. Ouders hebben 
tijdens de informatieavond in groepen van 6 gesproken over de uitslag. Vervolgens is dit plenair 
teruggekoppeld. Deze gesprekken hebben wij als waardevol ervaren. Als pluspunt werd de 
informatievoorziening vanuit de school genoemd via de website, facebook en twitter. Daarnaast is 
aangegeven dat ouders graag meer aandacht voor de creatieve vakken willen waarbij gebruik 
gemaakt kan worden van de talenten van ouders. Dit zal volgend schooljaar een uitgebreidere plek 
krijgen in het projectonderwijs. 
 
Inspectierapport 

 
 
Wij zijn trots op onze scores! Zeker de afgelopen 1 ½ jaar heeft de school inhoudelijk sterke groei 
doorgemaakt, wat duidelijk terug te zien is in het inspectierapport. De Ladder scoort op geen enkel 
gebied meer onvoldoende en heeft op vier punten een goede beoordeling gekregen. Dit is volgens de 
inspectie een bijzondere prestatie, aangezien een onderdeel niet snel als goed wordt beoordeeld. De 
aandachtspunten nemen we mee in het schoolplan 2017-2021. Over 6 weken wordt het rapport 
definitief gemaakt en online gezet. Op het moment dat het rapport openbaar is, zal dit ook op onze 
website verschijnen. 
 
 
 
 
 

 

Eens per 4 jaar komt de inspectie op scholen. Een maand voor het bezoek 
begint de documentenanalyse. Tijdens het bezoek van 3 maart 2016 zijn 
lesobservaties in de groepen gedaan, gesprekken met ouders en leerlingen 
gevoerd en gesprekken met leerkrachten, IB’er en directeur. Ten slotte 
heeft de school een presentatie gegeven over de ontwikkelingen die de 
school heeft doorgemaakt. De inspectie geeft per kwaliteitsaspect een 
beoordeling, wat in onderstaand figuur is opgenomen. Beoordelingen: 1 = 
slecht, 2 = onvoldoende, 3 = voldoende of 4 = goed. Deze beoordeling 
hebben we naast de beoordeling uit 2012 gezet. 
 



 

 
 
 
 

 
 
 

Inspectie 2012 Inspectie 2016 

Kwaliteitsgebied 1 Onderwijsresultaten  

    1.1 Resultaten in kernvakken Voldoende Voldoende 

Kwaliteitsgebied 2 Onderwijsproces  

    2.1 Aanbod Voldoende Goed                    

    2.2 Zicht op ontwikkeling Voldoende Voldoende 

    2.3 Didactisch handelen Voldoende Voldoende 

    2.4 Ondersteuning Onvoldoende n.t.b. 

Kwaliteitsgebied 3 Schoolklimaat en veiligheid 

    3.1 Schoolklimaat Voldoende Goed 

    3.2 Veiligheid Voldoende Goed 

Kwaliteitsgebied 4 Kwaliteitszorg en ambitie 

    4.1 Evaluatie en verbetering Onvoldoende Voldoende 

    4.2 Kwaliteitscultuur Onvoldoende Goed 

    4.3 Verantwoording en dialoog Voldoende Voldoende 



 
 
Projectonderwijs 

 4 
ver 6 weken wordt rapport openbaar gemaakt. 
Alle informatie die zij gegeven heeft, heeft toelichting nodig. Meer informatie over projectonderwijs 
kunt u vinden op onze website. 
 
 
Formatie 
Vorig schooljaar zijn jullie geïnformeerd over de krimp op school. De Ladder moest met 3 FTE (3 
fulltimebanen) inkrimpen door leerlingen terugloop in de afgelopen jaren. De maatregelen in het 
afgelopen halfjaar hebben geresulteerd dat niemand meer gedwongen ontslag krijgt. Te weten: 
bezuiniging administratieve kracht, directie uit eigen formatie, vrijwillig vertrek van 2 leerkrachten en 
inleveren uren door een aantal leerkrachten. 
Daarnaast is het leerlingenaantal gestabiliseerd. Doordat er voldoende nieuwe leerlingen zijn binnen 
gekomen, kan voor schooljaar 2016-2017 door het bestuur gekozen worden uit twee modellen. 
Model 1 met 7 groepen en model 2 met 8 groepen. 
 

 

Juf Heleen uit groep 4 heeft een presentatie gegeven 

hoe het projectonderwijs er op de Ladder uitziet. 

Daarnaast heeft zij uitleg gegeven op welke wijze zij 

haar onderzoek vanuit haar Master opleiding in het 

projectonderwijs gebruikt wordt. 

In het projectonderwijs gebruiken wij o.a. de 

taxonomie van Bloom, waarbij het belangrijk is om niet 

alleen aan de bouwstenen onthouden, begrijpen en 

toepassen aandacht te besteden, maar ook aan de 

bovenste bouwstenen analyseren, evalueren en 

creëren.  



 
 
 
 
Op de studiedag is de mening van het team gevraagd. Er is unaniem gekozen voor model 2 met 8 
groepen. De aanwezige ouders konden op de informatieavond hun voorkeur voor een model 
aangeven als raadgeving. Er kwam duidelijk naar voren dat de voorkeur bij model 2 ligt. Als u uw 
mening wilt geven over de modellen kunt u mij altijd mailen. Dit wordt meegenomen in de afweging 
in het besluit. Deze formatie geeft geen garantie voor de jaren hierna. Wil de school met acht 
groepen blijven draaien, dan is het belangrijk dat er voldoende leerlingenaanmeldingen blijven 
komen.  
 
Al met al een zinvolle avond, waarbij aandacht is geweest voor dialoog tussen school en ouders.  
Ieder schooljaar worden er drie informatieavonden gehouden:  

- September;  in elke groep door de leerkracht van uw kind. 
- November; algemene informatie avond met schoolinformatie en dialoog. 
- Maart; algemene informatie avond met schoolinformatie en dialoog. 

Om het jaar, of mogelijk jaarlijks, zal een tevredenheidsonderzoek worden gehouden.  
 
 
Met vriendelijke groet, Lianne van den Essenburg. 


