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Algemene gegevens geactualiseerd, 

licht ze toe 

Afgelopen vrijdag hebben wij een aantal 

gegevens voor u geactualiseerd in uw 

SchoolVenster op Scholen op de kaart, 

voor zover u dat zelf nog niet gedaan had. 

Het gaat om de volgende centrale 

indicatoren: Algemene gegevens school (de 

centrale gegevens), Aantal leerlingen, 

Voedingsgebied, Overstappers, 

Personeelskenmerken en Financiën. De 

toelichting op deze indicatoren kunt u op elk 

moment wijzigen. Maak gebruik van deze 

mogelijkheid om het volledige verhaal te 

vertellen. Een teruglopend leerlingaantal 

hoeft immers niets te zeggen over de 

kwaliteit van uw school. Maar wanneer u 

hier niets over uitlegt, kunnen ouders wel 

degelijk een verband leggen.  

 

  
 

 

Laatste kans publicatie tussentijdse 

resultaten van afgelopen jaren  

Scholen hebben nog één maand de tijd om 

de indicator ‘Tussentijdse resultaten’ voor het 

schooljaar 2013/2014 en 2014/2015 te 

publiceren. De tussentijdse resultaten voor 

het schooljaar 2015/2016 kunt u vanaf eind 

april publiceren. In de toekomst kunt u alleen 

nog van het huidige schooljaar de 

tussentijdse resultaten publiceren. 

 

 

 

 

 

 

Gegevens ‘eindtoets’ beter passend 

maken 

Ik weet niet meer wat voor mijn school in 

BRON is ingevoerd, is dat erg? Hoe kan ik 

handmatig de uitzonderingssituaties 

toepassen? Hoe kan ik zelf een 

toetsresultaat toevoegen? 

 

U leest de antwoorden op deze en andere 

vragen over de eindtoets in het nieuwe 

ondersteuningsdocument ‘Gegevens beter 

passend maken’ in mijn.vensters.nl.  

Daarna weet u welke aanpassingen u kunt 

doen om een score te tonen die recht doet 

aan de situatie op uw school. 

 

Inspectiegrenzen IEP Eindtoets en 

ROUTE 8 nu ook in het 

ManagementVenster 

Inmiddels zijn de onder- en bovengrens van 

de IEP Eindtoets en ROUTE 8 door de 

Inspectie vastgesteld. Eerder zijn deze 

grenzen al toegevoegd aan de gemiddelde 

scores op deze eindtoetsen in het 

SchoolVenster. Nu zijn deze 

Inspectiegrenzen ook toegevoegd aan de 

school- en bestuursrapportages ‘Resultaten 

Drie tips voor uw toelichting bij de 

eindtoets: 

1. Leg uit wat u gaat doen om het 

resultaat te verbeteren en schiet 

niet in de verdediging. 

2. Wees kort en bondig, op internet 

scannen mensen meer dan dat ze 

lezen.  

3. Voorkom jargon, bedenk wie de 

bezoeker is en zorg dat die snapt 

wat u zegt. 
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Eindtoets 2014-2015’ in het 

ManagementVenster. In de grafieken en 

tabellen in de managementrapportages 

wordt dan de schoolscore op de IEP 

Eindtoets en ROUTE 8 getoond ten 

opzichte van de onder- en bovengrenzen 

die de Inspectie hanteert. Dit gebeurt op 

dezelfde wijze als bij de Centrale Eindtoets 

met een geel blokje. Dit gaat automatisch 

en u hoeft hiervoor dus niets te doen. 

 

 
 

Tevredenheid tonen  

In het ManagementVenster hebben we een 

nieuw rapport: schoolklimaat en veiligheid. 

Wat staat er in? Nadat u de 

leerlingtevredenheidsvragenlijst heeft 

afgenomen (via een leverancier of via 

Vensters), worden in dit rapport de 

antwoorden op de vragen over de sfeer en 

de veiligheid op school voor u 

weergegeven. Deze informatie kunt u 

gebruiken om te kijken hoe het met de 

veiligheidsbeleving van uw leerlingen is 

gesteld. 

 

Nog geen leerlingtevredenheidsvragenlijst 

afgenomen? Dit kan in mijn.vensters.nl nog 

tot en met 1 juni. Hier leest u hoe.  Als u de 

vragenlijst heeft afgenomen, voldoet u 

daarmee aan één van de drie 

verplichtingen voor de wet sociale 

veiligheid. Lees meer over die 

verplichtingen. 

 

Binnenkort ook voor SO en SBO 

Voor het SO,SBO en VSO is de vragenlijst 

voor leerlingtevredenheid helaas nog niet 

beschikbaar. ‘Tevredenheid leerlingen’ is 

momenteel nog een conceptindicator. U 

kunt zich wel aanmelden als pilotschool. 

Dan kunt u deze indicator inzien en de 

vragenlijst gebruiken. Mocht u dit willen, 

stuur dan een mail naar 

scholenopdekaart@poraad.nl. Dan 

activeren wij de pilotrechten en zijn de 

vragenlijsten voor u beschikbaar. Het 

hebben van pilotrechten betekent ook dat u 

kan worden benaderd voor vragen over 

www.scholenopdekaart.nl. Het 

beantwoorden van deze vragen is niet 

verplicht. Voor het SO en SBO komt de 

vragenlijst leerlingtevredenheid binnenkort 

wel beschikbaar in mijn.vensters.nl. 

Daarvoor laten we eerst de 

betrouwbaarheid van de vragenlijst 

onderzoeken.  

 

Uw school in één keer goed op de kaart? 

Volg een werkbijeenkomst 

Er zijn de komende periode nog enkele 

plekken beschikbaar in onze regionale 

werkbijeenkomsten, namelijk op: 

• 14 april in Amsterdam 

• 28 april in Utrecht 

• 10 mei in Utrecht 

• 2 juni in Rotterdam 

Alle bijeenkomsten duren van 10 tot 13 uur. 

Meld u aan via 

scholenopdekaart@poraad.nl en vermeld 

duidelijk datum en locatie.  

 

Wanneer u zich met een groep van tien 

scholen (bijvoorbeeld van één bestuur) 

tegelijk opgeeft, kunnen wij een 

werkbijeenkomst bij u op locatie 

organiseren. Heeft u een kleinere groep, 

neemt u dan contact op via 

scholenopdekaart@poraad.nl voor het 

bespreken van de mogelijkheden. 

https://www.poraad.nl/system/files/themas/onderwijsinhoud-_en_opbrengsten/tevredenheid_tonen_op_scholen_op_de_kaart.pdf
https://www.poraad.nl/system/files/themas/school_kind_omgeving/infoblad_sociale_veiligheid_monitoren_-_online_versie.pdf
https://www.poraad.nl/system/files/themas/school_kind_omgeving/infoblad_sociale_veiligheid_monitoren_-_online_versie.pdf

