
Verbeterplan DUO-Vragenlijst 
 

Knelpunt Leerlingen 
● Voorzieningen, praktische vaardigheden en onderwijs 

Maatregel 
(te nemen actie) 

1. Voorzieningen: leuk schoolplein 

2. Voorzieningen: school is schoon en netjes 

3. Praktisch vaardigheden: leren een goede 

spreekbeurt/presentatie te geven 

4. Praktisch vaardigheden: leren een goed 

werkstuk te maken 

5. Ervaring veiligheid: kinderen leven regels 

na  

Doelstelling 
(smart) 

1. Is is bepaald met de leerlingen hoe we het schoolplein beter 
kunnen gebruiken. Er is een droomplein beschreven. Vervolgens 
kijken we wat hiervan realiseerbaar is. 

2. Duo vragenlijst 2019 scoort dit onderdeel minimaal een 7 
3. Er zijn afspraken gemaakt over hoe we leerlingen leren een goede 

spreekbeurt/presentatie te geven. 
4. Er zijn afspraken gemaakt over hoe leerlingen een goed werkstuk 

maken 
5. Duo vragenlijst 2019 scoort dit onderdeel minimaal een 7  

Coördinatie 
(wie is 
verantwoordelijk) 

1, 2: Marloes coördinator leerlingenraad 
3, 4: Leerkrachten groep 5, 6/7 en ⅞ 
5: Kanjer Trainercoördinatoren 

Werkzaamheden 
(wie voert wat uit) 

 

Gereed 
(streefdatum) 

November 2019 

Kosten / Tijd 1,2: 3 bijeenkomsten met de leerlingenraad 
3,4: 2 agendapunten teambijeenkomst + uitwerken 
5: inzet Kanjer Training + gouden weken aug/sep 

Voorlichting 
(Wie wordt 
wanneer 
geïnformeerd) 

1,2: nieuwsbrief 1x proces + 1x wanneer klaar + leerlingenraad 
informeerd overige leerlingen 
3,4: nieuwsbrief wanneer besproken 
5: nieuwsbrief Kanjer Training welke stappen + Gouden weken 
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Knelpunt Ouders 
● Gepersonaliseerd leren 

Maatregel 
(te nemen actie) 

1. voldoende aandacht leerlingen met problemen 

(6,3) 

2. Wijze van toetsen (6,8) 

3. Informatie over prestaties (6,6) 

4. Schoon en Netjes (6,8) 

Doelstelling 
(smart) 

1. Duo vragenlijst 2019 scoort dit onderdeel minimaal een 7.  
2. Duo vragenlijst 2019 scoort dit onderdeel minimaal een 7.  De 

wijze van toetsen is besproken en er is hierover gecommuniceerd 
met ouders 

3. Duo vragenlijst 2019 scoort dit onderdeel minimaal een 7.  
4. Duo vragenlijst 2019 scoort dit onderdeel minimaal een 7.  

Coördinatie 
(wie is 
verantwoordelijk) 

1, 2 Intern begeleidster 
3 team 
4 directie 

Werkzaamheden 
(wie voert wat uit) 

1. Bespreken binnen het team herkennen we dit beeld. Bespreken in 
de MR. Vraag binnen de zorg: zijn leerlingen met problemen 
voldoende in beeld? Hoe kunnen wij ouders een duidelijker beeld 
geven van de acties die worden ondernomen door leerkrachten. 
Hoe communiceren wij met ouders over zorgen. 

2. Welke toetsen nemen we af en waarom bespreken in het team. 
Moeten er aanpassingen worden doorgevoerd. Nieuwe afspraken 
over de toetsen bij de kleuters. 

3. Bespreekpunten team: Evaluatie ouderportaal opengesteld, 10 
minutengesprek welke informatie geven we. Aanpassingen 
rapport noodzakelijk? startgesprekken welke informatie m.b.t. 
prestaties geven we.  

4. Evaluatie schoonmaak met schoonmaakbedrijf. Bespreekpunt 
team: hoe houden we de school schoon en netjes? 

Gereed 
(streefdatum) 

November 2019 

Kosten / Tijd  

Voorlichting 
(Wie wordt 
wanneer 
geïnformeerd) 

1: startgesprek, 10 minutengesprek, extra zorggesprek waar nodig + 
nieuwsbrief informatie hoe gaan wij om met zorgen 
2: nieuwsbrief: toetsen + koffieochtend zorg 
3: nieuwsbrief: ouderportaal + hoe informeren wij ouders, per klas 
informatie per groep 
4: nieuwsbrief: acties opnemen 
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