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Bijlagee 2: Scores (gemiddelden en standaarddeviaties) 
opp de items van de effectiviteitsdomeinen 

A.. De manier  waarop de school met haar  omgeving omgaat: 

a.. Onze school verdiept zich jaarlijks in onderwijs-inhoudelijke 
vernieuwingen n 

b.. Onze school biedt opvang voor en na schooltijden 

c.. Onze school biedt huisvesting aan bv. bibliotheek, muziekschool, 
gemeenschapszaal,, sportzaal 

d.. Onze school voert ieder jaar onderwijsinhoudelijke vernieuwingen in 

e.. Leerkrachten binnen onze school proberen pioniers te zijn 

f.. Onze school ligt voor op andere scholen als het gaat om het gebruik 
vann ICT en nieuwe lesmethoden 

g.. Onze school is direct gekoppeld aan hulpstructuren (zoals GG&GD, 
wijkagent) ) 

h.. Onze school kent ook een onderwijsprogramma voor ouders 

i.. Op school worden enthousiaste ouders en amateurs ingeschakeld 

j .. Onze school gaat in op datgene dat leerlingen in de wijk kunnen leren 

Gem.. (s.d.) 

(n=195) ) 

4.144 (.81) 

1.57(1.04) ) 

1.511 (1.02) 

3.74(1.02) ) 

2.55(1.08) ) 

2.54(1.22) ) 

2.711 (1.55) 

1.355 (.86) 

3.89(1.06) ) 

2.58(1.11) ) 

B.. De manier  waarop de school betrokkenheid bewerkstelligt: 

a.. Het personeel van onze school voelt zich sterk betrokken bij de school 

b.. In onze school werken leerkrachten samen aan de vormgeving van het 
onderwijsleerproces s 

c.. Leerkrachten binnen onze school bespreken de problemen in de klas 
mett elkaar 

d.. De meeste leerkrachten vinden hun werk op school belangrijk 

e.. De meeste personeelsleden van onze school leven mee met het wel en 
weee van onze school 

f.. De meeste leerkrachten zijn bereid zich in te zetten voor hun werk 

g.. Het personeel op onze school vindt het belangrijk dat onze school goed 
staatt aangeschreven 

h.. De leerkrachten krijgen veel directe en duidelijke informatie over het 
eigenn functioneren 

Gem.. (s.d.) 

N=195 5 

4.333 (.74) 

4.233 (.79) 

4.177 (.87) 

4.500 (.64) 

4.455 (.67) 

4.577 (.56) 

4.611 (.56) 

3.477 (.78) 

213 3 



i.. De leerkrachten uit het team geven elkaar veel adviezen en suggesties 

j .. De meeste leerkrachten van onze school zijn bereid extra tijd te 

investerenn in de school 

k.. Stagiaires en nieuwe leerkrachten worden intensief begeleid door 

collega's s 

1.. Leerkrachten binnen onze school werken samen aan buitenschoolse 

activiteiten n 

m.. De leerkrachten zijn tevreden met de mogelijkheden om hun werk op 

hunn eigen manier in te delen 

n.. Leraren binnen onze school ondersteunen elkaar 

o.. De leerkrachten zijn tevreden met hun collega's binnen de school 

3.688 (.89) 

4.133 (.86) 

4.000 (.85) 

3.677 (1.05) 

3.833 (.81) 

4.022 (.79) 

3.922 (.82) 

C.. De manier  waarop de school coördinatie van verschillende 

onderdetenn in de school tot stand brengt: 

a.. De directie en het team houden elkaar goed op de hoogte van genomen 

beslissingen n 

b.. Binnen de school worden de activiteiten op elkaar afgestemd 

c.. Van elke leerling is een dossier aanwezig met informatie over het 

leerprocess van de leerling 

d.. Binnen onze school houden leerkachten die samen een klas hebben, 

elkaarr goed op de hoogte van de ontwikkelingen van hun leerlingen 

e.. Op onze school worden de lesgebonden activiteiten en de 

buitenschoolsee activiteiten op elkaar afgestemd 

f.. Het nascholingsbeleid en personeelsbeleid hangen nauw met elkaar 

samen n 

g.. De leerkrachten in aansluitende groepen weten wat hun collega's in 

hett voorafgaande schooljaar behandeld hebben 

h.. Vakleerkrachten die niet bij alle vergaderingen aanwezig zijn, worden 

goedd geïnformeerd over genomen besluiten 

i.. Parttime werkende leraren, die niet bij alle vergaderingen aanwezig 

zijn,, worden goed geïnformeerd over genomen besluiten 

j .. De directie is goed op de hoogte van het onderwijsleerproces in de 

verschillendee jaargroepen 

k.. De meeste leerkrachten zijn goed op de hoogte van genomen besluiten 

1.. Op onze school wordt de leermiddelenbegroting gekoppeld aan 

onderwijskundigee veranderingen op lange termijn 

Gem.. (s.d.) 

n=195 5 

4.399 (.64) 

4.222 (.66) 

4.566 (.72) 

4.566 (.64) 

3.65(1.09) ) 

3.688 (.97) 

4.144 (.77) 

3.71(1.11) ) 

4.233 (.76) 

3.999 (78) 

4.422 (.60) 

3.822 (1.09) 

214 4 



m.. Bouwcoördinatoren en leerkrachten houden elkaar goed op de hoogte 

vann genomen beslissingen 

n.. De directie heeft een overzicht van het onderwijsleerproces binnen de 
helee school 

o.. De verschillende plannen die onze school maakt vormen een duidelijke 

eenheid d 

p.. Directie en bouwcoördinatoren houden elkaar goed op de hoogte van 
genomenn beslissingen 

q.. Leerkrachten worden in hun professionele handelen ondersteund via 

intervisiegesprekken n 

D,, De gerichtheid van de school op de doelen van de school: 

a.. De school heeft een jaarplanning van alle onderwijsactiviteiten door 
hett jaar heen 

b.. Binnen het team van onze school werken we gericht aan het bereiken 
vann de schooldoelen 

c.. De school hecht waarde aan het respect van leerlingen voor personen 
enn eigendom 

d.. De school hecht sterk aan de realisatie van de kerndoelen per 
vak(gebied) ) 

e.. De school stelt hoge eisen aan de prestaties van leerlingen 

f.. Binnen onze school worden de geplande activiteiten afgestemd op de 
uitgangspuntenn van de school 

g.. De school legt nadruk op het goede gedrag van leerlingen 

h.. Onze school heeft eenjaarplanning van alle buitenschoolse activiteiten 

i.. In ons activiteitenplan wordt bewust rekening gehouden met de 
doelstellingenn van onze school 

j .. Binnen onze school zetten we onze financiële middelen op zo'n 
manierr in dat ze bijdragen aan het bereiken van onze doelen 

k.. Elk jaar zoeken we binnen onze school naar een ideale balans tussen 

onzee prioriteiten en de middelen die we hiervoor beschikbaar hebben 

1.. De school legt nadruk op discipline in de school 

m.. De school is gericht op het sociale leven in de school en de school als 
gemeenschap p 

n.. Op school wordt sterk de nadruk gelegd op het aanleren van 

3.788 (1.21) 

4.033 (.89) 

4.000 (.88) 

3.89(1.25) ) 

2.56(1.28) ) 

Gem.. (s.d.) 

N=195 5 

4.133 (.94) 

3.955 (.88) 

4.722 (.52) 

3.722 (.91) 

4.033 (.74) 

4.044 (.74) 

4.444 (.65) 

4.200 (.97) 

4.033 (.80) 

4.255 (.72) 

4.011 (.85) 

3.822 (.91) 

4.255 (.71) 

4.200 (.70) 

215 5 



elementairee kennis en vaardigheden 

o.. De school legt nadruk op de bevordering van de individuele 

belangstellingg van leerlingen 

p.. De school hecht waarde aan registratie en controle op verzuim 

q.. Aan het eind van het schooljaar kijken we binnen onze school of we de 

doelenn die we hadden gesteld, hebben bereikt 

r.. Elk jaar evalueren we binnen onze school het reilen en zeilen van onze 

school l 

s.. Op school is aandacht voor de opstelling en handhaving van 

schoolregels s 

t.. De school hecht waarde aan een gedragscode van leerlingen en de 

communicatiee onderling 

u.. Elk jaar stellen we binnen onze school de prioriteiten op het terrein 

vann het onderwijs vast 

v.. De school hecht waarde aan goede leerresultaten 

w.. De school heeft hoge verwachtingen ten aanzien van de prestaties van 

leerlingen n 

3.866 (.82) 

4.300 (.89) 

3.54(1.00) ) 

3.799 (1.05) 

4.288 (.75) 

4.266 (.69) 

3.888 (.89) 

4.399 (.58) 

4.066 (.76) 

216 6 


