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In deze laatste nieuwsbrief van het jaar
aandacht voor de mogelijkheid om uw
eindtoetsgegevens van afgelopen jaar toe
te lichten en te publiceren. Had u groep 8leerlingen met een aangepast
eindniveau? Verderop leest u hoe u hen
‘uit kunt sluiten’ van uw gemiddelde.
Daarnaast praten we u bij over de nieuwe
indicator Sociale Veiligheid en
Leerlingtevredenheid. En tot slot, een klas
vol leergierige Tilburgse schoolleiders aan
het woord in de kerstuitgave van podium.
Het Scholen op de kaart-team wenst u
heel prettige feestdagen en een goed
nieuwjaar. Bedankt voor uw inzet en …op
naar de 100% vulling!

Publiceer nu uw eindtoetsgegevens
Afgelopen week publiceerde RTL Nieuws haar
jaarlijkse ranglijst van eindtoetsscores van alle
Nederlandse basisscholen. Ongeacht of uw
school positief uit deze ranking komt, raadt de
PO-Raad u aan om deze berichtgeving via de
gebruikelijke weg te nuanceren via
scholenopdekaart.nl, voor zover u dat nog niet
gedaan had. De PO-Raad publiceerde onlangs
een bericht waarin zij aangeeft voor
transparantie, maar tegen ranking van scholen
te zijn.

Wat moet u doen?
Uw definitieve eindtoetsresultaten van vorig
schooljaar staan achter de schermen klaar op
mijn.vensters.nl. Log in, ga naar de indicator
Resultaten eindtoets, controleer de gegevens,
licht ze toe en publiceer ze. Daarmee laat u de
context van uw resultaten zien en dat u
verantwoording serieus neemt.

Wijzigingen
Met de invoering van de verplichte eindtoets
is er een aantal veranderingen doorgevoerd
waar wij u graag op wijzen.
CET en/of drempelonderzoek, IEP en ROUTE 8
De afgelopen jaren werd op
Scholenopdekaart.nl alleen de Cito en/of het
drempelonderzoek automatisch getoond. Met
de komst van de verplichte eindtoets zijn er
drie officiële eindtoetsen vastgesteld. Deze
officiële toetsen kunnen nu gepubliceerd
worden via mijn.vensters.nl. Neemt u in het
overgangsjaar nog een andere toets af? Dan
kunt u die net als eerdere jaren nog zelf
toevoegen in uw SchoolVenster onder het
kopje ‘zelf toetsresultaten opgeven’.
Leerlingen met een aangepast eindniveau
Scores van leerlingen met een IQ lager dan 80
of die het eindniveau hebben van maximaal
groep 6 hoeven volgens de Inspectie niet
meegenomen te worden in de berekening van
de gemiddelde schoolscore. Omdat deze niet
automatisch uitgesloten kunnen worden is het
mogelijk dat u dit handmatig doet. In
mijn.vensters.nl ziet u bij de indicator
Resultaten eindtoets een lijst met alle scores
van de leerlingen. Via de knop ‘wijzig’
onderaan de lijst kunt u scores uitsluiten door
aan te geven dat deze niet meetellen vanwege
een aangepast eindniveau. Vergeet vervolgens
niet de automatische herberekende score te
publiceren.

Schrijf op de kalender: vanaf februari sociale
veiligheid meten

managementrapportages dan ik dacht.’
Lees verder op pagina 23 van podium

Zoals u wellicht weet zijn wij bezig om de
leerlingtevredenheidsvragenlijst in
mijn.vensters.nl uit te breiden met stellingen
over de sociale veiligheid. Met de nieuwe
vragenlijst kunt u vanaf februari de sociale
veiligheid van uw leerlingen monitoren. De
stellingen gaan in op de ervaren sociale en
fysieke veiligheid, de eventuele aantasting
hiervan en het welbevinden van de leerling. U
kunt de vragenlijst afnemen bij groep 6, 7 en
8. U ontvangt van ons een seintje zodra deze
kosteloze nieuwe vragenlijst klaar staat voor
gebruik in mijn.vensters.nl.
Andere vragenlijstleverancier?
Het kan ook zijn dat u voor de
leerlingtevredenheidsvragenlijst met een
leverancier voor tevredenheidsonderzoek
samenwerkt. Op dit moment zijn wij in
gesprek met BvPO, Scholen met Succes, Van
Beekveld & Terpstra en WMK om de koppeling
tussen mijn.vensters.nl en de leveranciers te
behouden. Het is de bedoeling dat, wanneer u
in voorgaande jaren een onderzoek af heeft
genomen bij één van de leveranciers die met
mijn.vensters.nl samenwerkt, dit mogelijk
blijft.

PO-Raad magazine podium: ‘Vensters PO
verovert langzaam maar zeker terrein’
Twee jaar na het online gaan van
Scholenopdekaart.nl, maakt de PO-Raad de
balans op. ‘Nog lang niet alle scholen staan
goed op de kaart, maar we zijn wel aardig op
weg,’ constateren directeur Hugo Levie en
programmacoördinator Jessica Teunissen. Een
werkbijeenkomst bij SKOTZO in Tilburg
illustreert de werking van de olievlek. ‘Ik ben
blij om te zien dat het enthousiasme onder de
schoolleiders toeneemt,’ zegt
schoolbestuurder en organisator Ad
Graumans. ‘En dat geldt ook voor mezelf. Er
zit veel meer informatie in de

Regionale werkbijeenkomsten
Er zijn nog enkele plekken beschikbaar bij de
volgende regionale werkbijeenkomsten:
-

5 februari 2016 in Apeldoorn
30 maart 2016 in Eindhoven
28 april 2016 in Utrecht
10 mei 2016 in Utrecht

Contactgegevens
Het vullen en onderhouden van uw pagina’s in
Scholenopkaart.nl doet u via mijn.vensters.nl.
Voor ondersteuningsvragen en inloggegevens
kunt u contact opnemen met Kennisnet:
servicedesk@kennisnet.nl of 0800-3212233
(ma t/m vr, 9-17 uur). Algemene vragen kunt
u sturen aan scholenopdekaart@poraad.nl

