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De informatie die op Scholen op de kaart beschikbaar is, is voor u dagelijkse kost. U kunt zich waarschijn-
lijk ook voorstellen dat dat voor ouders die de website bezoeken niet het geval is. Vensters probeert de 
informatie zo duidelijk mogelijk weer te geven, maar soms behoeft een grafiek wat extra uitleg. Over de 
wijze waarop de grafiek gelezen moet worden. Of misschien over de interpretatie van de cijfers. Het is juist 
de toelichting van uw school die Scholen op de kaart zo waardevol maakt. In dit factsheet vindt u enkele 
tips voor het schrijven van toelichtingen en enkele voorbeelden voor alle decentrale indicatoren. 

Tips voor een heldere tekst
 ✓ Houd het kort; ongeveer 150 woorden voor een toelichting.
 ✓ Maak korte zinnen: 12-15 woorden per zin. 
 ✓ Maak opsommingen voor meer overzicht. 
 ✓ Gebruik cursieve tussenkopjes waarin u de kern van je boodschap samenvat. 
 ✓ Vermijd vakjargon en afkortingen; ouders zullen dit vaak niet begrijpen. 
 ✓ Gebruik verzorgde spreektaal en gebruik woorden die ouders gebruiken. 
 

Tips voor goede inhoud
 ✓ Noem regelmatig de schoolnaam, de niveaus en de plaatsnaam van de school. 
  Zo wordt de pagina over je school beter gevonden in Google. 
 ✓ Schrijf het liefst alleen over informatie die in de grafiek of tabel staat. 
 ✓ U kunt ook een algemene trend (regionaal of landelijk) omschrijven in de tekst.
 ✓ Zijn er negatieve of positieve ontwikkelingen? Geef hier dan een verklaring voor.
 ✓ Benoem de actiepunten voor komend schooljaar. Of omschrijf uw ambitie of doel.
 ✓ Verwijs in je toelichting door naar andere informatie over je school op Scholen op de kaart 
  of neem een link op naar uw eigen website. 

 Dont's
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Technische tips
 ✓ Wilt u geen toelichting schrijven over een bepaalde indicator? Geef dit dan aan in de indicator op 
  mijn.vensters.nl. De melding ‘Deze school heeft (nog) geen toelichting gegeven’ of ‘Deze ruimte is 
  gereserveerd voor een toelichting’ is dan niet meer zichtbaar op Scholen op de kaart.

Toelichtingen introductietekst

Tekstvoorbeeld 1

(Schoolnaam) in (plaatsnaam) is een middelbare school met de niveaus havo en vwo. 

Onze doelen
Wij willen een school zijn waar niet alleen onderwijs van hoge kwaliteit wordt gegeven, maar waar ook sprake 
is van ‘Ruimte voor talent’ en 'Zorg op maat'. Daarnaast vinden we het erg belangrijk dat leerlingen ook worden 
opgeleid tot zelfbewuste, verantwoordelijke, jonge burgers. Dat doen we als school niet alleen; samen met de 
ouders zoeken wij wegen die leerlingen verder brengen.

Geïnspireerd op de Bijbel
We laten ons inspireren door de verhalen in de Bijbel. Zo proberen wij leerlingen kennis te laten maken met een 
andere dimensie in hun leven. De woorden ‘Betrokken’, ‘Verantwoordelijk’ en ‘Veilig’ boven de voordeur geven 
duidelijk aan waar de school voor staat.

Tekstvoorbeeld 2

Liggen jouw interesses en talent op het gebied van 2d- of 3d- vormgeven, interactieve of audiovisuele media? 
Dan zit je goed bij ons vmbo (Schoolnaam) in (plaatsnaam). Onze opleidingen zijn de perfecte voorbereiding op 
een mbo-opleiding in de creatieve industrie. 
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Toelichting profiel van de school

Tekstvoorbeeld 1

(Schoolnaam) in (plaatsnaam) is een UNESCO-school. Internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en soli-
dariteit zijn belangrijke doelstellingen voor scholen met het UNESCO-schoolprofiel. De scholen maken deel uit van 
een wereldwijd netwerk met zo’n 9700 scholen. 

Onze kernwaarden
 1. Nabij: In de woonomgeving, eigen, veilig, lage drempels 
 2. Solide: Bovengemiddelde resultaten, een geoliede organisatie 
 3. Vertrouwd: Medeleerlingen uit de woonomgeving, bekend, veilig 
 4. Betrokken: Verbonden met leerlingen, collega’s, de gemeenschap, de wereld 
 5. Prikkelend: Uitdagend, aandacht voor talentontwikkeling, ieder op zijn niveau, 
  in de diepte en in de breedte, creatief, sportief, cultureel, maatschappelijk

Tekstvoorbeeld 2

(Schoolnaam) in (plaatsnaam) biedt kwalitatief onderwijs aan leerlingen op havo- en vwo niveau. We zetten daar-
bij in op talentontwikkeling. Hieronder ziet u hoe we uw kind het beste kunnen bieden om zijn of haar talenten op 
muzikaal, sportief of artistiek gebied optimaal te benutten.

Sport en cultuur
In de onderbouw bieden wij binnen het lesrooster sport- en cultuurklassen aan. In de bovenbouw bieden we het 
vak BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij). Leerlingen kunnen Sport en kunstvakken als eindexamenvak kiezen. 

Topsport Talent School (LOOT)
Naast Sport Accent School is (Schoolnaam) één van de vier Centra voor Topsport & Onderwijs in Nederland en 
zijn we gecertificeerd als LOOT School. Samen met Vitesse vormen we de Vitesse Voetbal Academie. Nogal wat 
(oud-) leerlingen van de school sporten nationaal en internationaal op het allerhoogste niveau.   

Vooropleiding Dans
De vooropleiding Dans die (Schoolnaam) samen met ArtEZ heeft vormgegeven is DAMU-gecertificeerd. Dat bete-
kent dat uitsluitend professionele dansers dansles geven en dat het programma voldoet aan alle criteria van de 
Vereniging Nederlandse Hogescholen. 
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Toelichting Leerlingtevredenheid

Tekstvoorbeeld 1

Tevreden, maar graag meer inbreng
Onze leerlingen zijn erg tevreden over de afwisselende activiteiten tijdens de lessen. Daarnaast zijn ze blij met 
hun mentor en de extra begeleiding die ze krijgen als dat nodig is. Als aandachtspunten noemen de leerlingen 
dat docenten meer rekening kunnen houden met wat een leerling wel en niet kan. Ook willen leerlingen graag dat 
hun mening meer meetelt op school. 

We geven leerlingen een stem
We hebben (twee / drie / vier) keer per jaar panelgesprekken met een aantal leerlingen over de resultaten van het 
onderzoek. Met de uitkomsten van deze gesprekken gaan we aan de slag om de tevredenheid te vergroten.

Tekstvoorbeeld 2

(Schoolnaam) neemt jaarlijks leerlingtevredenheidsonderzoek af. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek 
worden gerichte maatregelen genomen om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. 

Leerlingen meer tevreden
Wij zijn blij met de goede uitslag van het leerlingtevredenheidsonderzoek 2015-2016. Zoals u onderstaand kunt 
zien worden wij dit jaar beter beoordeeld (7.2) dan het jaar daarvoor (6.3). Dit komt met name door de vooruit-
gang die wij geboekt hebben op het gebied van ICT. De technische mogelijkheden zijn verbeterd en ook benut-
ten docenten de mogelijkheden meer. Hiervoor hebben zij afgelopen jaar uitgebreide training gehad.

Toelichting Oudertevredenheid

Tekstvoorbeeld 1

(Schoolnaam) stelt het op prijs als ouders actief meedenken en voeren regelmatig gesprekken met ouders. 

Veel ouders gaven hun mening
We hebben alle ouders per mail uitgenodigd om mee te doen met het onderzoek. Zij konden de vragenlijst online 
invullen of de schriftelijke versie aanvragen. Ook vroegen we ouders tijdens ouderavonden om mee te doen. We 
zijn blij om te zien dat 60% van de ouders haar mening heeft gegeven.

Ouders zijn erg tevreden
Uit de cijfers blijkt dat ouders erg tevreden zijn over de veiligheid en sfeer op school en over de begeleiding door 
de mentor. Verbeterpunten zijn de begeleiding bij leer- en gedragsproblemen en bij keuzemomenten. We zullen 
hier komend schooljaar aandacht aan besteden.
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Tekstvoorbeeld 2

Het doet ons plezier om te constateren dat ouders van (Schoolnaam) tevreden zijn over onze school. Wij krijgen 
een 7,5 van ouders. Dat is iets boven het gemiddelde. 

Ouders willen meer informatie 
Wat opvalt, is dat de oudertevredenheid van de havo wat lager is dit jaar. Hieronder is te zien dat dit vooral geldt 
voor het onderdeel informatievoorziening. Daarom organiseert de ouderraad het komend schooljaar extra the-
ma-avonden organiseren. Ook gaat de raad drie keer per jaar een nieuwsbrief versturen naar ouders. 

Toelichting Schoolklimaat en veiligheid

Tekstvoorbeeld 1

Een 9,4 voor veiligheid! 
Niet alleen de ouders beoordelen (Schoolnaam) als een veilige school, onze leerlingen vinden het ook. Het hoge 
cijfer voor veiligheid komt naar voren uit de enquête van januari 2016 over de leerlingtevredenheid onder meer 
dan 85% van onze leerlingen. De uitslag bevestigt dat onze kleine school een veilige plek is voor leerlingen. 

Hoe bereiken we dat?
Wij werken hier hard aan. We hebben een volwaardig zorgteam met een zorgcoördinator, leerlingbegeleiders, 
een orthopedagoog, een begeleider passend onderwijs en drie remedial teachers. Daarnaast is er op verschillen-
de dagen in de week een schoolarts, een schoolverpleegkundige en een ouderkind-adviseur in het gebouw.

Tekstvoorbeeld 2

Helaas is de tevredenheid van leerlingen beduidend lager dan twee jaar geleden. Opvallend is de lage score op 
de onderdelen sfeer en veiligheid.  

Oorzaak 
In 2014 en 2015 is onze school sterk gegroeid. Hierdoor groeide het team docenten ook snel. Bovendien gingen 
ervaren krachten met pensioen. Dit leidde tot nog meer nieuwe medewerkers. De vele veranderingen in het do-
cententeam hebben helaas nadelige gevolgen gehad voor de kwaliteit van onderwijs.

Aanpak
In februari 2015 zijn we een verbetertraject gestart. De leiding en de medewerkers staan 100% achter dit traject 
en zetten zich volledig in voor een positieve verandering. 

Resultaat
We horen nu al dat de sfeer onder leerlingen en de rust in de school merkbaar verbeterd is.
De Inspectie heeft de positieve ontwikkeling bevestigd. Op 12 juni 2016 heeft de Inspectie de school uitvoerig 
onderzocht en een positief oordeel gegeven over onze kwaliteit. We zijn hier blij mee. Het is voor ons het bewijs 
dat we de goede weg zijn ingeslagen. Het verslag van de Inspectie vindt u op de pagina ‘Waardering inspectie 
en andere evaluaties’.
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Toelichting Schoolplan

Tekstvoorbeeld 1

In 2015 hebben we – samen met leerlingen, docenten en ouders – een nieuw schoolplan geschreven voor 
(Schoolnaam). Dit schoolplan is geldig van 2015 tot 2018. 

Onze doelen 
Voor de komende jaren zijn dit de speerpunten:
 ✓ We willen de kwaliteit van onderwijs voor de kernvakken behouden en waar mogelijk verbeteren. 
  Ons doel: het gemiddelde examencijfer verhogen.
 ✓ We willen de samenwerking met externen (o.a. met hbo en wo) verstevigen. 
  Ons doel: meer leerlingen die doorstromen naar een hoger onderwijsniveau.
 ✓ We willen een helder en vooruitstrevend personeelsbeleid ontwikkelen. 
  Ons doel: tevreden en gemotiveerd personeel. 

Het hele schoolplan van (Schoolnaam) vindt u hieronder.

Tekstvoorbeeld 2 

(Schoolnaam) heeft een Meerjaren Strategisch Beleidsplan (schoolplan) voor de periode (periode noemen).  In 
dit beleidsdocument zetten we in grote lijnen de koers voor de komende jaren uit. Elk jaar kijken we terug of de 
gestelde doelen zijn gehaald en wat we kunnen verbeteren. Dat brengen we in een schoolactiviteitenplan bijeen 
en voeren we uit. Zo werken we continu aan het verbeteren van ons onderwijs.

Onze doelen
We hebben de volgende doelen uitgewerkt: 
 ✓ Onderwijs: (doel kort benoemen)
 ✓ Kwaliteitszorg: (doel kort benoemen)
 ✓ Personeel en organisatie: (doel kort benoemen)
 ✓ Bedrijfsvoering: (doel kort benoemen)
 ✓ Communicatie: (doel kort benoemen) 

Toelichting Schoolondersteuningsprofiel

Tekstvoorbeeld 1

(Schoolnaam) besteedt veel aandacht aan de zorg voor leerlingen; elke leerling die goed in zijn vel zit maakt 
namelijk een betere kans om zijn schoolcarrière vlot(ter) te doorlopen. Dus naast kwalitatief hoogwaardig onderwi-
js, is zorg op maat een absolute must. 

Ons motto is: ‘Iedere leerling heeft recht op individuele aandacht’. Het schoolondersteuningsplan geeft aan welke 
basisondersteuning we kunnen bieden aan alle reguliere leerlingen. Onze school heeft een speciale afdeling voor 
leerlingen met een lichamelijke beperking of langdurig zieken. Hiervoor is een apart schoolondersteuningsprofiel 
als bijlage toegevoegd. 
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Tekstvoorbeeld 2

(Schoolnaam) ondersteunt alle leerlingen in hun leer- en/of ontwikkelingsproces door verschillende opvoed-
kundige en onderwijskundige maatregelen te treffen. Hierdoor kunnen we problemen voorkomen. Of problemen 
signaleren en oplossen. Zo zorgen we ervoor dat een leerling een goede schoolperiode doorloopt. 

Ondersteuning op maat
Ondersteuning is er voor alle leerlingen. Hoe we de leerling ondersteunen, verschilt per leerling omdat leerlingen 
om verschillende redenen vast kunnen lopen in het onderwijs. Het leertempo kan te hoog liggen of de te volgen 
leerroute is te moeilijk. Daarnaast kan een leerling om allerlei redenen gedemotiveerd zijn of kan het zijn dat de 
leerling zich op school onveilig voelt of dat er thuis spanningen zijn. 

Ondersteuningsplan
Onze ondersteuning wordt afgestemd op de individuele leerlingen. In het onderstaande ondersteuningsplan leest 
u hoe wij dat doen. Voor leerlingen die dyslectisch zijn of dyscalculie hebben, werken we met een dyslexie en/of 
een dyscalculieprotocol.

Toelichting Scholing personeel

Tekstvoorbeeld 1

(Schoolnaam) heeft in 2012 het 'kwaliteitskeurmerk ILS en samenwerkingsscholen' ontvangen en maakt deel uit 
van de academische opleidingsschool Passie voor Leren. Dit heeft een aantal voordelen:
 ✓ Onze docenten kunnen zich ontwikkelen tot lerarenopleider en onderzoeksbegeleider. 
 ✓ We krijgen een voortdurende instroom van jonge aankomende docenten. 
 ✓ De opleidingsschool brengt dynamiek en ontwikkeling met zich mee. 
 ✓ Er komt praktijkonderzoek in de school.

Tekstvoorbeeld 2 

In de grafiek hieronder ziet u welke bevoegdheden de docenten van (Schoolnaam) hebben. Een tweedegraads 
bevoegdheid houdt in dat docenten les kunnen geven aan de eerste drie klassen van de havo en het vwo. Do-
centen met een eerstegraads bevoegdheid mogen aan alle klassen lesgeven.

Scholingsplan voor onze medewerkers
Scholing van medewerkers wordt steeds belangrijker. Daarom ontwikkelt (Schoolnaam) elk jaar een scholingsplan 
en zijn er scholingsbudgetten. De scholingsthema's sluiten aan bij de actuele onderwijsontwikkelingen. Een be-
langrijk thema is digitalisering van leermiddelen en lesmaterialen en het werken met deze materialen. We plannen 
de scholingsactiviteiten zo in dat het onderwijs van uw kind er niet onder lijdt. 
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Toelichting Schoolkosten

Tekstvoorbeeld 1

Voor bepaalde kosten vragen wij ouders om een bijdrage. Over de hoogte van die bijdragen overleggen we elk 
jaar met de medezeggenschapsraad. Ook laten we achteraf zien waar we het geld aan hebben uitgegeven. 

Voor het komend jaar vragen we de volgende bijdragen:
 ✓ Activiteitenbijdrage € 90,-
 ✓ Extra’s voor de leerlingen € 15,-
 ✓ Jaarexcursie € 75,- leerjaar 1, € 175,- leerjaren 2 en 4, € 50,- leerjaar 3 en € 250,- 5 vwo 
 ✓ Gebruik kluisje € 20,- 
 ✓ Printtegoed € 25,- 

Voor meer informatie over de ouderbijdrage kunt u hier onze schoolgids raadplegen.

Tekstvoorbeeld 2 

Wij doen ons best om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden. 

Boekenpakket gratis
De grootste kostenpost zijn vaak de boeken. Daarom kunnen leerlingen van (Schoolnaam) alle boeken en les-
materialen gratis van ons lenen. We vragen ook geen borgsom. Voor sommige boeken geldt een uitzondering:
 • U moet een boek zelf kopen als een kind het meerdere jaren gebruikt of als meer kinderen uit het gezin 
  het boek kunnen gebruiken. Zoals woordenboeken. 
 • Atlassen zitten niet in het boekenpakket. Uw kind kan dit via de klassensets op school gratis gebruiken. 

Overige kosten
U heeft wel kosten voor onder andere gymkleding, excursies, uitwisselingen, een rekenmachine, schrijfbenodigd-
heden en dergelijke en eventueel een kluisje. Ook vraagt (Schoolnaam) een kleine vrijwillige ouderbijdrage. Voor 
meer informatie: zie het bijgevoegde beleid m.b.t. de ouderbijdrage, zoals door de MR goedgekeurd.


