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Inleiding : Schoolprofilering 

 

Je timmert veelvuldig aan weg met veranderingen op school, maar weten de ouders rondom de 

school ook waar de school voor staat en welke vernieuwingen er zijn? 

Je voorziet een daling in leerlingenaantal op basis van demografische gegevens. In Zeeuws 

Vlaanderen binnen enkele jaren zelfs  tot 30% minder kinderen.  Het aantal aanmeldingen voor het 

komende schooljaar stagneert. Hoe houden we collega’s gemotiveerd?  Reden te over om je als 

school te gaan  onderscheiden. Om te laten zien waarvoor je gaat en waarvoor je staat. Positioneren 

en profileren. Marketing termen waar we op school weinig ervaring mee hebben. De noodzaak  om 

er mee aan de slag te gaan wordt steeds nijpender. Immers als onze school het niet doet, dan doet je 

collega/concurrent het wel. En welke gevolgen heeft dat voor de eigen school? 

We moeten onze sterke kanten uitbuiten en naar buiten toe uitdragen. We moeten erover 

communiceren en met ouders en alle geledingen van de school bespreken. Zodat iedereen er van 

kan profiteren. Wat zijn onze sterke kanten? Wat willen we met ons onderwijs? 

 

Waarom kiezen ouders voor onze school? 

Waarom kiezen ouders niet voor onze school? 

Klopt het beeld dat ouders van onze school hebben met de werkelijkheid? 

Waar is het beeld dat de ouders hebben van onze school op gebaseerd? 

Kunnen we het juiste beeld van de school versterken? 

Hoe ontwikkelt zich het kinderaantal rondom de school? 

Hoe houden we onze leerlingenaantallen op niveau? 

Welke relaties heeft de school in de buurt?   

 

 

 

De noodzaak is aanwezig om over dit soort vragen met elkaar van gedachte te wisselen.  Dat kan 

prima in een schoolconferentie waarvoor alle geledingen zijn uitgenodigd. 

 

Welke gegevens weten we al vanuit de KWIN  dec. 2006. Moeten we aanvullend  navragen aan 

ouders, kinderen , … ? 

Wat moeten we navragen en hoe staan we bekend en ….. willen we zo bekend staan? 
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Hoofdstuk 1 kwaliteit 

 

Onze school heeft de leuze st-Antonius; kindgericht, waarde(n)vol en eerlijk. Deze leuze impliceert 

verschillende zaken: 

Kindgericht; we hebben het hier over een vorm van adaptief onderwijs 

Waarde(n)vol; waardevol,  dus met veel waarde = kwaliteit 

Waarde(n)vol; waardenvol, dus met normen en waarden 

Eerlijk; zeggen wat je doet en doen wat je zegt, je bent controleerbaar 

Eerlijk; je bent rechtvaardig. 

Bij elk van deze begrippen staan we even stil. Bij elk begrip is een opdracht geformuleerd, een 

opdracht om aan te werken. Eerst moeten we zien of deze opdrachten logisch zijn  voortgekomen uit 

onze visie. 

 

Kindgericht; we hebben het hier over een vorm van adaptief onderwijs 

We volgen al  wel een jaar of tien een of andere vorm van nascholing. Steeds opnieuw  blijkt dat het 

zeer ingewikkeld is om een ander te veranderen. Daarom moeten we onszelf veranderen en daarmee 

de ander aanvoelen, proberen te voldoen aan de onderwijs behoefte van het kind. Uit de psychologie 

weten we dat je het gemakkelijkste leert in de zone van de naastliggende ontwikkeling. Je moet dus 

starten vanuit de beginsituatie van het kind  en duidelijk het doel wat je nastreeft voor ogen hebben. 

Om goed aan te sluiten bij de behoeften van het kind moet je voldoen aan een aantal voorwaarden: 

Je moet  weten hoever het staat met de ontwikkeling van elk kind. Daarom moet je voor de 

verschillende vakken genormeerde toetsen afnemen. Pas dan kun je nauwkeurig aansluiten. Je moet 

overzicht hebben over geheel het kind. Omdat we meer dan één kind tegelijk moeten helpen, is het 

noodzakelijk om een groepshandelingsplan te hebben. Het groepshandelingsplan vraagt om een 

goed klassenmanagement.  Je moet gelijktijdig een aantal kinderen kunnen helpen, terwijl de rest 

zelfstandig werkt. Dit betekent dat de groep in wisselende samenstelling de les volgt. Enkele 

principes uit B.A.S.  lijken  onmisbaar: voorspelbaarheid, instructietafel, goede werkafspraken. 

 

Waarde(n)vol; waardevol,  dus met veel waarde = kwaliteit 

 

Het is goed dat onze ouders de kwaliteit van onze school herkennen. Het moet een van de 

kernwaarden zijn. Immers pas als de kwaliteit goed is, heb je tevreden klanten. Maar wat is goede 

kwaliteit? Wat de een goed vindt, keurt de ander af. Kwaliteit is subjectief en moeilijk te meten. 

Scholing is groei en ontwikkeling en dus basaal aan kwaliteit. We investeren daarom behoorlijk in 

individuele nascholing maar ook  teambreed. Externen zijn dikwijls onze sparringpartner als we het  
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hebben over de kwaliteit van goed onderwijs. We hebben een  stevig contract met o.a. het RPCZ. Zij 

moeten ook de luis in onze pels zijn bij nascholing en schoolbegeleiding. 

Systematisch houden we elke 4 jaar een tevredenheids onderzoek onder onze ouders, het personeel  

en  de leerlingen van groep 7-8. Onze kwaliteit staat of valt met de man of vrouw die de taak 

uitvoert. Al enkele jaren kennen we daarom binnen ons bestuur F- en B-gesprekken. Een volgende 

stap in deze cyclus is het bijhouden van de bekwaamheidsdossiers. 

De vraag naar klanttevredenheid zou nog verder uitgewerkt kunnen worden door bijvoorbeeld na of 

voor elk 10-minuten gesprek ook even een briefje te laten invullen (desnoods anoniem) warin ouders 

verbeterpunten kunnen aangeven en waarin wij expliciet navragen met betrekking tot het 

klanttevredenheids aspect.  (bijlage 1). 

 

 

 

 

Waarde(n)vol; waardenvol, dus met normen en waarden 

We  geven normen en waarden door.  Dit doen  we vanuit onze rk-identiteit. We geven godsdienstles 

en leren daardoor aan onze kinderen hoe we met elkaar om moeten gaan. Verder maken we goede 

afspraken  en voeren die uit.  We hebben in nascholing stil gestaan bij het feit dat we op onze school 

respect tonen voor de ander en voor de bezittingen van de ander. Ieder kind is de moeite waard! 

Deze hoofdregel  kun je verfijnen tot gedetailleerde uitspraken als: 

Bij ons op school willen we geen pestgedrag.   

Bij ons op school helpen we elkaar. Dat betekent ook iets voor samenwerkend leren. 

Bij ons op school zijn ook kinderen welkom die ‘anders’ zijn. Wij zullen die kinderen ook helpen en 

begeleiden. We denken hierbij o.m. aan kinderen met een handicap,leerstoornis, maar ook anders 

van ras of religie. 

 

 

 

 

Eerlijk; zeggen wat je doet en doen wat je zegt, je bent controleerbaar 

Hoe denken de ouders, onze relaties, de mensen in Axel over ons?   We moeten een juist beeld 

hebben van het imago dat over ons is ontstaan. Pas dan kunnen we het beïnvloeden. We kunnen 

onze leerlingen en ouders als ambassadeur voor onze school laten zijn, als we weten dat de school in 

de beeldvorming  van de ouders een goede plaats heeft gekregen. 

Voldoen we aan de verwachtingen?  We moeten dus weten wat de ouders van ons verwachten.  Op 

iedere school wordt onderwijs gegeven. Op de meeste scholen wordt goed onderwijs gegeven. Wat 

geven wij meer? Met andere woorden, waarom zouden mensen voor onze school moeten kiezen. 

Waarin onderscheidt ons onderwijs aanbod zich?  We geven onderwijs/ zorg op maat. 
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Eerlijk;  je bent rechtvaardig. 

Rechtvaardig is een filosofisch begrip. Wat in de ene cultuur rechtvaardig is (bijv. een heilige oorlog) 

kan in een andere cultuur veroordeeld worden. Toch zijn  er een aantal zaken  die je naar de 

schoolpraktijk kunt vertalen: de universele rechten van het kind. Dat betekent voor de school ook, als 

je merkt dat die rechten worden overtreden, dat je daar je conclusies uit trekt en actie onderneemt, 

bijvoorbeeld bij enige vorm van kindermishandeling, een kind heeft recht op onderwijs, enzo voorts 

 

 

 

 

In bijlage twee staat een opsomming van zaken waarin we goed zijn. Deze lijst moet nog verder 

aangevuld worden en de details moeten nog verder worden uitgewerkt. 
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Hoofdstuk 2  Hoe krijgen we grip op de 

kwaliteit, ons imago en positioneren we 

ons goed in de markt? 

 

Zoals in het  vorige  hoofdstuk beschreven, kom je alleen aan goede kwaliteit, als je dat product 

levert, dat de klant graag wil hebben. Ons product is onderwijs. Wij moeten dus met het veld aan het 

werk.  We moeten weten wat ons imago is en controleren of ons imago klopt met wat we willen zijn. 

Ons onderzoek heeft dus 2 lijnen. 

1.  Zelf onderzoek; waar willen we met onze school staan. Wat zijn onze sterke kanten?  

waarmee willen we ons profileren? Wat doen we allemaal om een goed product te leveren.  

Dit zelf- onderzoek kan goed in de vorm van een schoolconferentie. 

Alle geledingen van de school gaan samen aan het werk,bevoegd gezag (i.c. de schoolcommissie), 

ouderraad,(G) MR-leden, en personeel.   Iedere geleding bespreekt de zaken  die genoemd zijn in het 

1e hoofdstuk  in de eigen vergadering. De info die daaruit verkregen wordt, wordt nauwkeurig  

genotuleerd. Daarna volgt er een ‘conferentie’ waarin alle standpunten verteld en toegelicht worden.  

De aanbevelingen die uit de conclusies van de deelvergaderingen zijn getrokken,  worden 

opgeschreven en dienen als stellingen tijdens de conferentie.  Hierna volgt een actie-periode. De 

school past zich aan, aan de conclusies bij de  besproken stellingen . 

2. We informeren en bevragen alle ouders over ons imago d.m.v. een extra nieuwsbrief en een  

vragenformulier.  Zijn we geworden wat we wilden zijn? Zijn vernieuwingen in alle groepen 

en in de school als geheel goed doorgevoerd? Welke nascholing moet er nog  

gevolgd worden?  Maak daar een invoeringstraject voor. We willen ons presenteren. Hiervoor 

hebben we acties nodig. De buitenwacht moet ons zien en de krant moet over onze innovatie 

schrijven. 

Voorwaarde is wel dat we  zijn als één team . Maar, …….  staan de neuzen ook allemaal dezelfde kant 

op? Belangrijk is dat er voldoende draagvlak is. Daarom moeten taken goed verdeeld worden. Er 

moet een groep vanuit het team geformeerd worden. Deze groep moet samen  met elkaar het 

voorbereidende werk doen en aanjager willen zijn van het hele proces. 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1 

 

Bij elk 10-minuten  gesprek onderstaand briefje laten inleveren: 

Item      1 2 3 4 5 

Op de school hangt een goede sfeer      

De leraar helpt ons kind goed en is deskundig       

Er is aandacht voor de problemen van mijn kind      

We krijgen tijdig bericht over belangrijke zaken door de 

nieuwsbrief en andere briefjes 

     

De structuur op school is helder. Ik weet precies met wie ik 

moet overleggen 

     

De leerstof wordt goed en afwisselend aangeboden      

De leerstof wordt goed en afwisselend getoetst      

De TSO (12.00u-13.00u)  en de BSO (voor en na school) is 

goed geregeld 

     

1= helemaal niet goed / niet tevreden        5= heel goed /heel erg tevreden 

 

Op de achterkant kunnen eventueel nog andere opmerkingen voor de school worden gezet. 

… ……………………………………………….. 

 

Bijlage 2 

 

Waarin zijn we nu al sterk? Waarmee kunnen we ons positioneren? 

 Kapriom (dus ook de St-Antoniusschool) heeft een plusklas 

 We zijn een rk-school en dit uitgangspunt doet er toe. 

  Onze zorg is op orde. We helpen ieder kind en proberen adaptief te handelen. We zijn met 

hgpd bezig en hebben groepshandelingsplannen 

 We eisen goede resultaten en een evenwichtige inspanning van onze kinderen 

 We vinden ouderparticipatie een hoog goed. We nemen de MR, de schoolcommissie, de 

ouderraad serieus als spreekbuis van ouders, ieder vanuit zijn eigen perspectief 

 Ict is geïntegreerd in ons lesaanbod. Alle genormeerde toetsen worden per pc afgenomen. 

Hierdoor kunnen we exact aansluiten bij de behoeften van ieder  kind 
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Discussienota ter bespreking in het team 

meningsvormend 
januari 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


